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� شيخ اإلسالم العلي معهد

    بسم هللا الرمحن الرحميبسم هللا الرمحن الرحميبسم هللا الرمحن الرحميبسم هللا الرمحن الرحمي
        ٔاصول إالميانٔاصول إالميانٔاصول إالميانٔاصول إالميان

))))٨٨٨٨((((        
        ))))ٕادعاء عمل الغيب وما يلحق بهٕادعاء عمل الغيب وما يلحق بهٕادعاء عمل الغيب وما يلحق بهٕادعاء عمل الغيب وما يلحق به( ( ( (  املبحث اخلامس املبحث اخلامس املبحث اخلامس املبحث اخلامس- - - -  املطلب الثاين الكفر املطلب الثاين الكفر املطلب الثاين الكفر املطلب الثاين الكفر

ٕان امحلد : تعاىل حنمده، ونسـتعني به ونـسـتغفره، ونعـوذ ;: مـن رشور ٔانفـسـنا ٕان امحلد : تعاىل حنمده، ونسـتعني به ونـسـتغفره، ونعـوذ ;: مـن رشور ٔانفـسـنا ٕان امحلد : تعاىل حنمده، ونسـتعني به ونـسـتغفره، ونعـوذ ;: مـن رشور ٔانفـسـنا ٕان امحلد : تعاىل حنمده، ونسـتعني به ونـسـتغفره، ونعـوذ ;: مـن رشور ٔانفـسـنا 
ٔاعاملنا، من هيدي هللا تعاىل فال مضل M، ومن يضلل فال هادي M، ٔاعاملنا، من هيدي هللا تعاىل فال مضل M، ومن يضلل فال هادي M، ٔاعاملنا، من هيدي هللا تعاىل فال مضل M، ومن يضلل فال هادي M، ٔاعاملنا، من هيدي هللا تعاىل فال مضل M، ومن يضلل فال هادي M،     ومن سيئات ومن سيئات ومن سيئات ومن سيئات 

        ....وحده ال رشيك M، ؤاشهد ٔان محمًدا عبده ورسوMوحده ال رشيك M، ؤاشهد ٔان محمًدا عبده ورسوMوحده ال رشيك M، ؤاشهد ٔان محمًدا عبده ورسوMوحده ال رشيك M، ؤاشهد ٔان محمًدا عبده ورسوM    هد ٔان ال ٕاM ٕاال هللا هد ٔان ال ٕاM ٕاال هللا هد ٔان ال ٕاM ٕاال هللا هد ٔان ال ٕاM ٕاال هللا ؤاش ؤاش ؤاش ؤاش 

 نتحـدث اليـوم عـن املطلـب الثـاين عـن الكفـر، ؤانواعـه، ومـسأ_ ادعـاء  نتحـدث اليـوم عـن املطلـب الثـاين عـن الكفـر، ؤانواعـه، ومـسأ_ ادعـاء  نتحـدث اليـوم عـن املطلـب الثـاين عـن الكفـر، ؤانواعـه، ومـسأ_ ادعـاء  نتحـدث اليـوم عـن املطلـب الثـاين عـن الكفـر، ؤانواعـه، ومـسأ_ ادعـاء ::::ٔاما بعدٔاما بعدٔاما بعدٔاما بعد
        . . . .  والوسائل اليت تدخل حتته والوسائل اليت تدخل حتته والوسائل اليت تدخل حتته والوسائل اليت تدخل حتته،،،،الغيبالغيبالغيبالغيب

        ....السرت والتغطية، سرت اليشء وغطاه ٔاي كفرهالسرت والتغطية، سرت اليشء وغطاه ٔاي كفرهالسرت والتغطية، سرت اليشء وغطاه ٔاي كفرهالسرت والتغطية، سرت اليشء وغطاه ٔاي كفره: : : : الكفر لغةالكفر لغةالكفر لغةالكفر لغة

        ....الكفرالكفرالكفرالكفر: : : : املطلب الثايناملطلب الثايناملطلب الثايناملطلب الثاين((((
        .... يطلق عىل السرت والتغطية يطلق عىل السرت والتغطية يطلق عىل السرت والتغطية يطلق عىل السرت والتغطية::::الكفر لغةالكفر لغةالكفر لغةالكفر لغة: : : :  تعريفه تعريفه تعريفه تعريفه----أ أ أ أ 

عدم إالميان ;: ورسـوM، سـواء اكن معـه تكذيب عدم إالميان ;: ورسـوM، سـواء اكن معـه تكذيب عدم إالميان ;: ورسـوM، سـواء اكن معـه تكذيب عدم إالميان ;: ورسـوM، سـواء اكن معـه تكذيب : : : : ضد إالميان، وهـوضد إالميان، وهـوضد إالميان، وهـوضد إالميان، وهـو: : : : وشـرعـاوشـرعـاوشـرعـاوشـرعـا
ٔاو مل يكن معه تكذيب، بل عـن شـك وريـب، ٔاو ٕاعراض عن ذt حسدا وكربا ٔاو مل يكن معه تكذيب، بل عـن شـك وريـب، ٔاو ٕاعراض عن ذt حسدا وكربا ٔاو مل يكن معه تكذيب، بل عـن شـك وريـب، ٔاو ٕاعراض عن ذt حسدا وكربا ٔاو مل يكن معه تكذيب، بل عـن شـك وريـب، ٔاو ٕاعراض عن ذt حسدا وكربا 

 ذt ردا عىل من رصف معىن  ذt ردا عىل من رصف معىن  ذt ردا عىل من رصف معىن  ذt ردا عىل من رصف معىن ))))ٔاو ٕاتباعا لبعض أالهواء الصارفة عن ٕاتبـاع الرسا_ٔاو ٕاتباعا لبعض أالهواء الصارفة عن ٕاتبـاع الرسا_ٔاو ٕاتباعا لبعض أالهواء الصارفة عن ٕاتبـاع الرسا_ٔاو ٕاتباعا لبعض أالهواء الصارفة عن ٕاتبـاع الرسا_
فر عىل التكذيب فقط، التكذيب واجلحود، فيبني t ٔان املعىن الرشعي هو فر عىل التكذيب فقط، التكذيب واجلحود، فيبني t ٔان املعىن الرشعي هو فر عىل التكذيب فقط، التكذيب واجلحود، فيبني t ٔان املعىن الرشعي هو فر عىل التكذيب فقط، التكذيب واجلحود، فيبني t ٔان املعىن الرشعي هو الكالكالكالك

ضد إالميان ٔاي عدم إالميان ;: ورسوM، سواء اكن مكذب ٔاو مل يكن مكذ;، ضد إالميان ٔاي عدم إالميان ;: ورسوM، سواء اكن مكذب ٔاو مل يكن مكذ;، ضد إالميان ٔاي عدم إالميان ;: ورسوM، سواء اكن مكذب ٔاو مل يكن مكذ;، ضد إالميان ٔاي عدم إالميان ;: ورسوM، سواء اكن مكذب ٔاو مل يكن مكذ;، 
ممكن يكون شك، شك يف الرسول ويف صدق الرسول فهذا كفر، ممكن يكون ممكن يكون شك، شك يف الرسول ويف صدق الرسول فهذا كفر، ممكن يكون ممكن يكون شك، شك يف الرسول ويف صدق الرسول فهذا كفر، ممكن يكون ممكن يكون شك، شك يف الرسول ويف صدق الرسول فهذا كفر، ممكن يكون 

        . . . .  ٔانواع الكفر ٔانواع الكفر ٔانواع الكفر ٔانواع الكفرٕاعراض، ممكن يكون كرب وٕايذاء، ٕاىل غري ذt، ف�t سنتطرق ٕاىلٕاعراض، ممكن يكون كرب وٕايذاء، ٕاىل غري ذt، ف�t سنتطرق ٕاىلٕاعراض، ممكن يكون كرب وٕايذاء، ٕاىل غري ذt، ف�t سنتطرق ٕاىلٕاعراض، ممكن يكون كرب وٕايذاء، ٕاىل غري ذt، ف�t سنتطرق ٕاىل
        :::: ٔانواع الكفر ٔانواع الكفر ٔانواع الكفر ٔانواع الكفر- - - - بببب((((
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        ....كفر أكرب، وكفر ٔاصغركفر أكرب، وكفر ٔاصغركفر أكرب، وكفر ٔاصغركفر أكرب، وكفر ٔاصغر: : : : الكفر نوعانالكفر نوعانالكفر نوعانالكفر نوعان
 موجب  موجب  موجب  موجب ::::وأالصغـروأالصغـروأالصغـروأالصغـراملوجب للخلـود يف النـار، املوجب للخلـود يف النـار، املوجب للخلـود يف النـار، املوجب للخلـود يف النـار، ((((. . . .  ا�رج من امل� ا�رج من امل� ا�رج من امل� ا�رج من امل�)))) هو هو هو هوفالكفر االٔكربفالكفر االٔكربفالكفر االٔكربفالكفر االٔكرب

        ....السـتحقاق الوعيد دون اخللودالسـتحقاق الوعيد دون اخللودالسـتحقاق الوعيد دون اخللودالسـتحقاق الوعيد دون اخللود
        ::::وهو مخسة ٔانواعوهو مخسة ٔانواعوهو مخسة ٔانواعوهو مخسة ٔانواع::::الكفر االٔكربالكفر االٔكربالكفر االٔكربالكفر االٔكرب: : : : ٔاوالٔاوالٔاوالٔاوال
        . . . . التصديقالتصديقالتصديقالتصديق التكذيب هو اجلحود وإالناكر، عدم  التكذيب هو اجلحود وإالناكر، عدم  التكذيب هو اجلحود وإالناكر، عدم  التكذيب هو اجلحود وإالناكر، عدم )))) كفـر التكذيب كفـر التكذيب كفـر التكذيب كفـر التكذيب----١١١١
اكعتقاد كذب الرسـل علهيم السـالم، مفن كذهبم ف� جاؤوا به ظاهرا ٔاو ;طنا فقد اكعتقاد كذب الرسـل علهيم السـالم، مفن كذهبم ف� جاؤوا به ظاهرا ٔاو ;طنا فقد اكعتقاد كذب الرسـل علهيم السـالم، مفن كذهبم ف� جاؤوا به ظاهرا ٔاو ;طنا فقد اكعتقاد كذب الرسـل علهيم السـالم، مفن كذهبم ف� جاؤوا به ظاهرا ٔاو ;طنا فقد ((((

َب ِ;لَْحّقِ ﴿﴿﴿﴿    : : : : كفر، وا£ليل قوM تعـاىلكفر، وا£ليل قوM تعـاىلكفر، وا£ليل قوM تعـاىلكفر، وا£ليل قوM تعـاىل ِ َكِذً; اªْو َكذ© ِن افَْرتَى عََىل ا»© َب ِ;لَْحّقِ َوَمْن اªْظَملُ ِمم© ِ َكِذً; اªْو َكذ© ِن افَْرتَى عََىل ا»© َب ِ;لَْحّقِ َوَمْن اªْظَملُ ِمم© ِ َكِذً; اªْو َكذ© ِن افَْرتَى عََىل ا»© َب ِ;لَْحّقِ َوَمْن اªْظَملُ ِمم© ِ َكِذً; اªْو َكذ© ِن افَْرتَى عََىل ا»© َوَمْن اªْظَملُ ِمم©
ِّلَْاكِفرِينَ  َ َمثًْوى ل ا َجاَءُه اªلَيَْس ِيف َ°َمن© ِّلَْاكِفرِينَ لَم© َ َمثًْوى ل ا َجاَءُه اªلَيَْس ِيف َ°َمن© ِّلَْاكِفرِينَ لَم© َ َمثًْوى ل ا َجاَءُه اªلَيَْس ِيف َ°َمن© ِّلَْاكِفرِينَ لَم© َ َمثًْوى ل ا َجاَءُه اªلَيَْس ِيف َ°َمن©             ....ٕاذن من كذب كفرٕاذن من كذب كفرٕاذن من كذب كفرٕاذن من كذب كفر] ] ] ] ٦٨٦٨٦٨٦٨: : : : العنكبوتالعنكبوتالعنكبوتالعنكبوت    [[[[        ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ لَم©

        .... غري مكذب غري مكذب غري مكذب غري مكذب)))) وذt بأن يكون عاملا بصدق الرسـول وذt بأن يكون عاملا بصدق الرسـول وذt بأن يكون عاملا بصدق الرسـول وذt بأن يكون عاملا بصدق الرسـول:::: كفر إال;ء و¶سـتكبار كفر إال;ء و¶سـتكبار كفر إال;ء و¶سـتكبار كفر إال;ء و¶سـتكبار----    ٢٢٢٢((((
ؤانه جاء ;حلق من عند هللا، لكن ال ينقاد حلمكه وال يذعن ٔالمره، اسـتكبارا ؤانه جاء ;حلق من عند هللا، لكن ال ينقاد حلمكه وال يذعن ٔالمره، اسـتكبارا ؤانه جاء ;حلق من عند هللا، لكن ال ينقاد حلمكه وال يذعن ٔالمره، اسـتكبارا ؤانه جاء ;حلق من عند هللا، لكن ال ينقاد حلمكه وال يذعن ٔالمره، اسـتكبارا ((((

ُدوا ِالٓ ﴿﴿﴿﴿    : : : : قوM تعاىلقوM تعاىلقوM تعاىلقوM تعاىل((((    ::::وا£ليلوا£ليلوا£ليلوا£ليلوعنادا، وعنادا، وعنادا، وعنادا،  ْذ قُلْنَا ِللَْمالئَِكِة اْجسُ
¼
ُدوا ِالٓ َوا ْذ قُلْنَا ِللَْمالئَِكِة اْجسُ
¼
ُدوا ِالٓ َوا ْذ قُلْنَا ِللَْمالئَِكِة اْجسُ
¼
ُدوا ِالٓ َوا ْذ قُلْنَا ِللَْمالئَِكِة اْجسُ
¼
بِْليَس َوا

¼
ال© ا
¼
بِْليَس َدَم فََسَجُدوا ا

¼
ال© ا
¼
بِْليَس َدَم فََسَجُدوا ا

¼
ال© ا
¼
بِْليَس َدَم فََسَجُدوا ا

¼
ال© ا
¼
َدَم فََسَجُدوا ا

تَْكَربَ َوَاكَن ِمَن الَاكِفرِينَ  تَْكَربَ َوَاكَن ِمَن الَاكِفرِينَ اªَىب َواسـْ تَْكَربَ َوَاكَن ِمَن الَاكِفرِينَ اªَىب َواسـْ تَْكَربَ َوَاكَن ِمَن الَاكِفرِينَ اªَىب َواسـْ  يعرف  يعرف  يعرف  يعرف ���� هل هو ال يصدق هللا  هل هو ال يصدق هللا  هل هو ال يصدق هللا  هل هو ال يصدق هللا ]]]]٣٤٣٤٣٤٣٤: : : : البقرةالبقرةالبقرةالبقرة    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ اªَىب َواسـْ
        . . . . ٕان فيه ٔامر؟ نعم، لكن هل انقاد لٔالمر؟ ٔاىب واسـتكربٕان فيه ٔامر؟ نعم، لكن هل انقاد لٔالمر؟ ٔاىب واسـتكربٕان فيه ٔامر؟ نعم، لكن هل انقاد لٔالمر؟ ٔاىب واسـتكربٕان فيه ٔامر؟ نعم، لكن هل انقاد لٔالمر؟ ٔاىب واسـتكرب

 وهو الرتدد، وعدم اجلزم بصدق الرسل ويقال لـه كفر الظن،  وهو الرتدد، وعدم اجلزم بصدق الرسل ويقال لـه كفر الظن،  وهو الرتدد، وعدم اجلزم بصدق الرسل ويقال لـه كفر الظن،  وهو الرتدد، وعدم اجلزم بصدق الرسل ويقال لـه كفر الظن، :::: كفر الشك كفر الشك كفر الشك كفر الشك----    ٣٣٣٣((((
 وهو كفر الظن وهو ضد اجلزم واليقني، اÇي عنده شك  وهو كفر الظن وهو ضد اجلزم واليقني، اÇي عنده شك  وهو كفر الظن وهو ضد اجلزم واليقني، اÇي عنده شك  وهو كفر الظن وهو ضد اجلزم واليقني، اÇي عنده شك ))))اليقنياليقنياليقنياليقنيوهو ضد اجلزم و وهو ضد اجلزم و وهو ضد اجلزم و وهو ضد اجلزم و 

        . . . . فهذا ;ب من ٔابواب الكفرفهذا ;ب من ٔابواب الكفرفهذا ;ب من ٔابواب الكفرفهذا ;ب من ٔابواب الكفر
ِّنَْفِسِه قَاَل َما اªُظنÉ اªن تَِبيَد َهِذِه ﴿﴿﴿﴿    : : : : وا£ليل قوM تعاىلوا£ليل قوM تعاىلوا£ليل قوM تعاىلوا£ليل قوM تعاىل(((( ©َتُه َوُهَو َظاِلٌم ل ِّنَْفِسِه قَاَل َما اªُظنÉ اªن تَِبيَد َهِذِه َوَدَخَل َجن ©َتُه َوُهَو َظاِلٌم ل ِّنَْفِسِه قَاَل َما اªُظنÉ اªن تَِبيَد َهِذِه َوَدَخَل َجن ©َتُه َوُهَو َظاِلٌم ل ِّنَْفِسِه قَاَل َما اªُظنÉ اªن تَِبيَد َهِذِه َوَدَخَل َجن ©َتُه َوُهَو َظاِلٌم ل َوَدَخَل َجن

اعََة قَائَِمةً * * * * اªبَدًا اªبَدًا اªبَدًا اªبَدًا  اعََة قَائَِمةً َوَما اªُظنÉ الس© اعََة قَائَِمةً َوَما اªُظنÉ الس© اعََة قَائَِمةً َوَما اªُظنÉ الس© اليوم اليوم اليوم اليوم يف ٔامر الساعة وا يف ٔامر الساعة وا يف ٔامر الساعة وا يف ٔامر الساعة وا  يشك  يشك  يشك  يشك ]]]]٣٦٣٦٣٦٣٦، ، ، ، ٣٥٣٥٣٥٣٥: : : : الكهفالكهفالكهفالكهف    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ َوَما اªُظنÉ الس©
        . . . . من ٔاصول إالميانمن ٔاصول إالميانمن ٔاصول إالميانمن ٔاصول إالمياناالٓخر االٓخر االٓخر االٓخر 



  من العقيدة كتاب أصول  اإلميان يف ضوء الكتاب والسنة الثامن تفريغ الدرس 

 

� شيخ اإلسالم العلي معهد

©ْم تُْؤِمنُوا َولَِكن قُولُوا ﴿﴿﴿﴿    : : : : وقال تعاىل يف سورة احلجراتوقال تعاىل يف سورة احلجراتوقال تعاىل يف سورة احلجراتوقال تعاىل يف سورة احلجرات ©ْم تُْؤِمنُوا َولَِكن قُولُوا قَالَِت االªْعَراُب آَمن©ا قُل ل ©ْم تُْؤِمنُوا َولَِكن قُولُوا قَالَِت االªْعَراُب آَمن©ا قُل ل ©ْم تُْؤِمنُوا َولَِكن قُولُوا قَالَِت االªْعَراُب آَمن©ا قُل ل قَالَِت االªْعَراُب آَمن©ا قُل ل
ميَاُن ِيف قُلُوِبُمكْ 

¼
ا يَْدُخِل اال ميَاُن ِيف قُلُوِبُمكْ اªْسلَْمنَا َولَم©
¼
ا يَْدُخِل اال ميَاُن ِيف قُلُوِبُمكْ اªْسلَْمنَا َولَم©
¼
ا يَْدُخِل اال ميَاُن ِيف قُلُوِبُمكْ اªْسلَْمنَا َولَم©
¼
ا يَْدُخِل اال ، مث ذكر يف االٓية اليت ، مث ذكر يف االٓية اليت ، مث ذكر يف االٓية اليت ، مث ذكر يف االٓية اليت     ]]]]١٤١٤١٤١٤: : : : احلجراتاحلجراتاحلجراتاحلجرات    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ اªْسلَْمنَا َولَم©

©َما﴿﴿﴿﴿: : : : بعدهابعدهابعدهابعدها ن
¼
©َما ا ن
¼
©َما ا ن
¼
©َما ا ن
¼
ِ َوَرُسوMِِ ُمث© لَْم يَْرَ×بُوا ا يَن آَمنُوا ِ;»© ِ ©Çُمث© لَْم يَْرَ×بُوا املُْؤِمنُوَن ا ِMَِوَرُسو ِ يَن آَمنُوا ِ;»© ِ ©Çُمث© لَْم يَْرَ×بُوا املُْؤِمنُوَن ا ِMَِوَرُسو ِ يَن آَمنُوا ِ;»© ِ ©Çُمث© لَْم يَْرَ×بُوا املُْؤِمنُوَن ا ِMَِوَرُسو ِ يَن آَمنُوا ِ;»© ِ ©Ç١٥١٥١٥١٥: : : : احلجراتاحلجراتاحلجراتاحلجرات[[[[﴾ ﴾ ﴾ ﴾  املُْؤِمنُوَن ا [ [ [ [

هذا هو الريب والشك فٕان حدث هلم شك بعد الصدق واليقني فهذا كفر، شك هذا هو الريب والشك فٕان حدث هلم شك بعد الصدق واليقني فهذا كفر، شك هذا هو الريب والشك فٕان حدث هلم شك بعد الصدق واليقني فهذا كفر، شك هذا هو الريب والشك فٕان حدث هلم شك بعد الصدق واليقني فهذا كفر، شك 
        . . . . يف صدق الرسول كفريف صدق الرسول كفريف صدق الرسول كفريف صدق الرسول كفر

 واملراد إالعراض اللكي عن ا£ين، بأن يعـرض بسمعه وقلبه  واملراد إالعراض اللكي عن ا£ين، بأن يعـرض بسمعه وقلبه  واملراد إالعراض اللكي عن ا£ين، بأن يعـرض بسمعه وقلبه  واملراد إالعراض اللكي عن ا£ين، بأن يعـرض بسمعه وقلبه :::: كفر إالعراض كفر إالعراض كفر إالعراض كفر إالعراض----٤٤٤٤((((
يَن َكَفُروا َمع©ا اÚنِذُروا ﴿﴿﴿﴿    : : : :  وا£ليل قوM تعاىل وا£ليل قوM تعاىل وا£ليل قوM تعاىل وا£ليل قوM تعاىل����        ام جاء به الرسولام جاء به الرسولام جاء به الرسولام جاء به الرسولوعلمه عوعلمه عوعلمه عوعلمه ع ِ ©Çنِذُروا َواÚيَن َكَفُروا َمع©ا ا ِ ©Çنِذُروا َواÚيَن َكَفُروا َمع©ا ا ِ ©Çنِذُروا َواÚيَن َكَفُروا َمع©ا ا ِ ©Çَوا
 ٔاعرض ٔاي ال يوجد قبول، ٕاعراض ضده القبول، فمل  ٔاعرض ٔاي ال يوجد قبول، ٕاعراض ضده القبول، فمل  ٔاعرض ٔاي ال يوجد قبول، ٕاعراض ضده القبول، فمل  ٔاعرض ٔاي ال يوجد قبول، ٕاعراض ضده القبول، فمل ]]]]٣٣٣٣: : : : أالحقافأالحقافأالحقافأالحقاف    [[[[        ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ُمْعرُِضونَ ُمْعرُِضونَ ُمْعرُِضونَ ُمْعرُِضونَ 

        . . . . يقبل إالسالم فهذا كفريقبل إالسالم فهذا كفريقبل إالسالم فهذا كفريقبل إالسالم فهذا كفر
الكفار عندمه ٕاعراض؟ نعم، عندمه ٕا;ء؟ نعم، عندمه تكذيب؟ نعم، عندمه الكفار عندمه ٕاعراض؟ نعم، عندمه ٕا;ء؟ نعم، عندمه تكذيب؟ نعم، عندمه الكفار عندمه ٕاعراض؟ نعم، عندمه ٕا;ء؟ نعم، عندمه تكذيب؟ نعم، عندمه الكفار عندمه ٕاعراض؟ نعم، عندمه ٕا;ء؟ نعم، عندمه تكذيب؟ نعم، عندمه 

يَن َكَفُروا َمع©ا اÚنِذُروا ُمْعرُِضونَ  َوا َوا َوا َواشك؟ نعم، ﴿شك؟ نعم، ﴿شك؟ نعم، ﴿شك؟ نعم، ﴿ ِ ©Ç َنِذُروا ُمْعرُِضونÚيَن َكَفُروا َمع©ا ا ِ ©Ç َنِذُروا ُمْعرُِضونÚيَن َكَفُروا َمع©ا ا ِ ©Ç َنِذُروا ُمْعرُِضونÚيَن َكَفُروا َمع©ا ا ِ ©Ç﴾ ﴾ ﴾ ﴾  . . . .        
وا£ليل وا£ليل وا£ليل وا£ليل      واملراد النفاق ¶عتقادي بأن يظهر إالميان ويبطـن الكفر واملراد النفاق ¶عتقادي بأن يظهر إالميان ويبطـن الكفر واملراد النفاق ¶عتقادي بأن يظهر إالميان ويبطـن الكفر واملراد النفاق ¶عتقادي بأن يظهر إالميان ويبطـن الكفر:::: كفر النفاق كفر النفاق كفر النفاق كفر النفاق----    ٥٥٥٥((((

ْم فَهُْم َال يَْفَقهُونَ ﴿﴿﴿﴿        ::::قوM تعاىلقوM تعاىلقوM تعاىلقوM تعاىل ُْم آَمنُوا ُمث© َكَفُروا فَُطِبَع عََىل قُلُوِهبِ ْم فَهُْم َال يَْفَقهُونَ َذtَِ ِباªهن© ُْم آَمنُوا ُمث© َكَفُروا فَُطِبَع عََىل قُلُوِهبِ ْم فَهُْم َال يَْفَقهُونَ َذtَِ ِباªهن© ُْم آَمنُوا ُمث© َكَفُروا فَُطِبَع عََىل قُلُوِهبِ ْم فَهُْم َال يَْفَقهُونَ َذtَِ ِباªهن© ُْم آَمنُوا ُمث© َكَفُروا فَُطِبَع عََىل قُلُوِهبِ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ َذtَِ ِباªهن©
        ].].].].٣٣٣٣: : : : املنافقوناملنافقوناملنافقوناملنافقون    [[[[    

        ::::والنفاق عىل رضبنيوالنفاق عىل رضبنيوالنفاق عىل رضبنيوالنفاق عىل رضبني
تكذيب تكذيب تكذيب تكذيب - - - - ١١١١: : : : وهـو سـتة ٔانـواعوهـو سـتة ٔانـواعوهـو سـتة ٔانـواعوهـو سـتة ٔانـواع وهو كفر أكرب àقل من امل�  وهو كفر أكرب àقل من امل�  وهو كفر أكرب àقل من امل�  وهو كفر أكرب àقل من امل� :::: نفاق اعتقاد نفاق اعتقاد نفاق اعتقاد نفاق اعتقاد----١١١١

ٔاو بغـض ما جاء ٔاو بغـض ما جاء ٔاو بغـض ما جاء ٔاو بغـض ما جاء - - - - ٤٤٤٤ٔاو بغض الرسول، ٔاو بغض الرسول، ٔاو بغض الرسول، ٔاو بغض الرسول، ----٣٣٣٣ تكذيب بعض ما جاء به،  تكذيب بعض ما جاء به،  تكذيب بعض ما جاء به،  تكذيب بعض ما جاء به، - - - - ٢٢٢٢الرسول، ٔاوالرسول، ٔاوالرسول، ٔاوالرسول، ٔاو
    )))) ٔاو الكراهية النتصـار ديـن الرسول ٔاو الكراهية النتصـار ديـن الرسول ٔاو الكراهية النتصـار ديـن الرسول ٔاو الكراهية النتصـار ديـن الرسول- - - - ٦٦٦٦ٔاو املرسة ;خنفاض دين الرسول،ٔاو املرسة ;خنفاض دين الرسول،ٔاو املرسة ;خنفاض دين الرسول،ٔاو املرسة ;خنفاض دين الرسول،- - - - ٥٥٥٥به، به، به، به، 

        . . . .  ذt نفاق اعتقادي ذt نفاق اعتقادي ذt نفاق اعتقادي ذt نفاق اعتقادييعين يرس ٔالن ا£ين سـيضيع، فلكيعين يرس ٔالن ا£ين سـيضيع، فلكيعين يرس ٔالن ا£ين سـيضيع، فلكيعين يرس ٔالن ا£ين سـيضيع، فلك
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 وهو كفر ٔاصغر ال ينقل من امل�، ٕاال ٔانـه جرميـة كبرية وٕامث عظمي،  وهو كفر ٔاصغر ال ينقل من امل�، ٕاال ٔانـه جرميـة كبرية وٕامث عظمي،  وهو كفر ٔاصغر ال ينقل من امل�، ٕاال ٔانـه جرميـة كبرية وٕامث عظمي،  وهو كفر ٔاصغر ال ينقل من امل�، ٕاال ٔانـه جرميـة كبرية وٕامث عظمي، ::::ونفاق معيلونفاق معيلونفاق معيلونفاق معيل    ----٢٢٢٢((((
ا ا ا ا ٔاربـع من كن فيه اكن منافقٔاربـع من كن فيه اكن منافقٔاربـع من كن فيه اكن منافقٔاربـع من كن فيه اكن منافق««««: : : :  يف احلديث حيث قال يف احلديث حيث قال يف احلديث حيث قال يف احلديث حيث قال����        ومنه ما ذكره النيبومنه ما ذكره النيبومنه ما ذكره النيبومنه ما ذكره النيب

ٕاذا ٕاذا ٕاذا ٕاذا : : : : خالصا، ومن اكنت فيه خص� مهنن كـانت فيـه خص� من النفاق حىت يدعهاخالصا، ومن اكنت فيه خص� مهنن كـانت فيـه خص� من النفاق حىت يدعهاخالصا، ومن اكنت فيه خص� مهنن كـانت فيـه خص� من النفاق حىت يدعهاخالصا، ومن اكنت فيه خص� مهنن كـانت فيـه خص� من النفاق حىت يدعها
 خيانة أالمانة  خيانة أالمانة  خيانة أالمانة  خيانة أالمانة ))))»»»»اؤمتن خان، وٕاذا حـدث كـذب، وٕاذا عاهد غدر، وٕاذا خامص جفراؤمتن خان، وٕاذا حـدث كـذب، وٕاذا عاهد غدر، وٕاذا خامص جفراؤمتن خان، وٕاذا حـدث كـذب، وٕاذا عاهد غدر، وٕاذا خامص جفراؤمتن خان، وٕاذا حـدث كـذب، وٕاذا عاهد غدر، وٕاذا خامص جفر

        .... معيل ٔاي ال ينقل عن امل� معيل ٔاي ال ينقل عن امل� معيل ٔاي ال ينقل عن امل� معيل ٔاي ال ينقل عن امل�نفاقنفاقنفاقنفاقنفاق و نفاق و نفاق و نفاق و 
        ....ئرئرئرئرٕاذا كذب يف احلديث فهذا نفاق معيل ٔاي ال ينقل عن امل� ولكهنا كبرية من الكبإاذا كذب يف احلديث فهذا نفاق معيل ٔاي ال ينقل عن امل� ولكهنا كبرية من الكبإاذا كذب يف احلديث فهذا نفاق معيل ٔاي ال ينقل عن امل� ولكهنا كبرية من الكبإاذا كذب يف احلديث فهذا نفاق معيل ٔاي ال ينقل عن امل� ولكهنا كبرية من الكبا

، ، ، ، »»»»وٕاذا خامص جفروٕاذا خامص جفروٕاذا خامص جفروٕاذا خامص جفر««««    ولكن يغدرولكن يغدرولكن يغدرولكن يغدر»»»»وٕاذا عاهد غدروٕاذا عاهد غدروٕاذا عاهد غدروٕاذا عاهد غدر««««مل يفي ;لعهد مل يفي ;لعهد مل يفي ;لعهد مل يفي ;لعهد »»»»ٕاذا اؤمتن خان، ٕاذا اؤمتن خان، ٕاذا اؤمتن خان، ٕاذا اؤمتن خان، ««««
        . . . .  يف اخلصومة وخيفي أالرسار يف اخلصومة وخيفي أالرسار يف اخلصومة وخيفي أالرسار يف اخلصومة وخيفي أالرسارفرفرفرفرٔاي يكٔاي يكٔاي يكٔاي يك

ذا وعد ذا وعد ذا وعد ذا وعد ٕاذا حدث كـذب، وإ ٕاذا حدث كـذب، وإ ٕاذا حدث كـذب، وإ ٕاذا حدث كـذب، وإ : : : : آية املنافق ثالثآية املنافق ثالثآية املنافق ثالثآية املنافق ثالث««««: : : : وقال عليه الصالة والسالموقال عليه الصالة والسالموقال عليه الصالة والسالموقال عليه الصالة والسالم((((
        . . . . من النفاق العميلمن النفاق العميلمن النفاق العميلمن النفاق العميل     ٔاي هذا كذt ٔاي هذا كذt ٔاي هذا كذt ٔاي هذا كذt))))»»»»ٔاخلف، وٕاذا ٔاؤمتن خانٔاخلف، وٕاذا ٔاؤمتن خانٔاخلف، وٕاذا ٔاؤمتن خانٔاخلف، وٕاذا ٔاؤمتن خان
 وكفر الشك  وكفر الشك  وكفر الشك  وكفر الشك - - - - ٣٣٣٣وكفر إال;ء ¶سـتكبار،وكفر إال;ء ¶سـتكبار،وكفر إال;ء ¶سـتكبار،وكفر إال;ء ¶سـتكبار،----٢٢٢٢الكفر التكذييب الكفر التكذييب الكفر التكذييب الكفر التكذييب ----١١١١هذا الكفر االٔكرب، هذا الكفر االٔكرب، هذا الكفر االٔكرب، هذا الكفر االٔكرب، 

        . . . . وكفر إالعراضوكفر إالعراضوكفر إالعراضوكفر إالعراض----٥٥٥٥    وكفر النفاقوكفر النفاقوكفر النفاقوكفر النفاق----٤٤٤٤
        ::::الكفر أالصغرالكفر أالصغرالكفر أالصغرالكفر أالصغر: : : : ñنياñنياñنياñنيا((((    

يد يد يد يد وهو ال خيرج صاحبه من امل� وال يوجب اخللود يف النار وٕامنـا عليـه الوع وهو ال خيرج صاحبه من امل� وال يوجب اخللود يف النار وٕامنـا عليـه الوع وهو ال خيرج صاحبه من امل� وال يوجب اخللود يف النار وٕامنـا عليـه الوع وهو ال خيرج صاحبه من امل� وال يوجب اخللود يف النار وٕامنـا عليـه الوع 
        . . . .  ٔاو الكفر العميل، يسمى كفر النعمة ٔاو الكفر العميل، يسمى كفر النعمة ٔاو الكفر العميل، يسمى كفر النعمة ٔاو الكفر العميل، يسمى كفر النعمة))))الشديد، وهو كفر النعمةالشديد، وهو كفر النعمةالشديد، وهو كفر النعمةالشديد، وهو كفر النعمة

. . . . ومجيع ما ورد يف النصوص من ذكر الكفر اÇي ال يصل ٕاىل حد الكفر االٔكربومجيع ما ورد يف النصوص من ذكر الكفر اÇي ال يصل ٕاىل حد الكفر االٔكربومجيع ما ورد يف النصوص من ذكر الكفر اÇي ال يصل ٕاىل حد الكفر االٔكربومجيع ما ورد يف النصوص من ذكر الكفر اÇي ال يصل ٕاىل حد الكفر االٔكرب((((
        ::::ومن أالمث� عليهومن أالمث� عليهومن أالمث� عليهومن أالمث� عليه

ًة يَا÷ِتهيَـا ِرزْ ﴿﴿﴿﴿: : : : مـا ورد يف قـوM تعـاىلمـا ورد يف قـوM تعـاىلمـا ورد يف قـوM تعـاىلمـا ورد يف قـوM تعـاىل ْطَمِئنـ© Éَمثًَال قَْريًَة َاكنَْت آِمنًَة م ُ َب ا»© ًة يَا÷ِتهيَـا ِرزْ َوَرضَ ْطَمِئنـ© Éَمثًَال قَْريًَة َاكنَْت آِمنًَة م ُ َب ا»© ًة يَا÷ِتهيَـا ِرزْ َوَرضَ ْطَمِئنـ© Éَمثًَال قَْريًَة َاكنَْت آِمنًَة م ُ َب ا»© ًة يَا÷ِتهيَـا ِرزْ َوَرضَ ْطَمِئنـ© Éَمثًَال قَْريًَة َاكنَْت آِمنًَة م ُ َب ا»© قُهَـا قُهَـا قُهَـا قُهَـا َوَرضَ
ِ فَاªَذاقَهَـا  ن ُلكِّ َمَاكٍن فََكَفَرْت ِباªنُْعِم ا»© ِ فَاªَذاقَهَـا َرغَدًا ّمِ ن ُلكِّ َمَاكٍن فََكَفَرْت ِباªنُْعِم ا»© ِ فَاªَذاقَهَـا َرغَدًا ّمِ ن ُلكِّ َمَاكٍن فََكَفَرْت ِباªنُْعِم ا»© ِ فَاªَذاقَهَـا َرغَدًا ّمِ ن ُلكِّ َمَاكٍن فََكَفَرْت ِباªنُْعِم ا»© ُ ِلَبـاَس اجلُـوعِ َوالَْخـْوِف ِبَمـا َاكنُـوا     َرغَدًا ّمِ ُ ِلَبـاَس اجلُـوعِ َوالَْخـْوِف ِبَمـا َاكنُـوا ا»© ُ ِلَبـاَس اجلُـوعِ َوالَْخـْوِف ِبَمـا َاكنُـوا ا»© ُ ِلَبـاَس اجلُـوعِ َوالَْخـْوِف ِبَمـا َاكنُـوا ا»© ا»©

        . . . .  كفر النعمة كفر النعمة كفر النعمة كفر النعمة]]]]١١٢١١٢١١٢١١٢: : : : النحلالنحلالنحلالنحل    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ يَْصنَُعونَ يَْصنَُعونَ يَْصنَُعونَ يَْصنَُعونَ 
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اثنتان يف الناس هام هبم كفر، الطعن يف اثنتان يف الناس هام هبم كفر، الطعن يف اثنتان يف الناس هام هبم كفر، الطعن يف اثنتان يف الناس هام هبم كفر، الطعن يف  « « « «����        ويف قوMويف قوMويف قوMويف قوM((((::::ٔايضا من الكفر العميلٔايضا من الكفر العميلٔايضا من الكفر العميلٔايضا من الكفر العميل    
اÇي يطعن يف النسب ويدعي لغري ٔابيه، فهذا كفر اÇي يطعن يف النسب ويدعي لغري ٔابيه، فهذا كفر اÇي يطعن يف النسب ويدعي لغري ٔابيه، فهذا كفر اÇي يطعن يف النسب ويدعي لغري ٔابيه، فهذا كفر ) ) ) ) »»»»النسب والنياحـة عىل امليتالنسب والنياحـة عىل امليتالنسب والنياحـة عىل امليتالنسب والنياحـة عىل امليت

كفر معيل، وكبرية من الكبائر، والنياحة عىل امليت من الكفر كفر معيل، وكبرية من الكبائر، والنياحة عىل امليت من الكفر كفر معيل، وكبرية من الكبائر، والنياحة عىل امليت من الكفر كفر معيل، وكبرية من الكبائر، والنياحة عىل امليت من الكفر     ووووأ أ أ أ امسه كفر نعمة امسه كفر نعمة امسه كفر نعمة امسه كفر نعمة 
        . . . . ولكن الكفر العميلولكن الكفر العميلولكن الكفر العميلولكن الكفر العميل

))))Mويف قوMويف قوMويف قوMرواه البخاري رواه البخاري رواه البخاري رواه البخاري » » » » ال ترجعوا بعدي كفارا يرضب بعضمك رقاب بعضال ترجعوا بعدي كفارا يرضب بعضمك رقاب بعضال ترجعوا بعدي كفارا يرضب بعضمك رقاب بعضال ترجعوا بعدي كفارا يرضب بعضمك رقاب بعض « « « «����        ويف قو
 فرضب الرقاب والقتل كفر ولكن كفر معيل ٔاو كفر نعمة، كفر ٔاصغر،  فرضب الرقاب والقتل كفر ولكن كفر معيل ٔاو كفر نعمة، كفر ٔاصغر،  فرضب الرقاب والقتل كفر ولكن كفر معيل ٔاو كفر نعمة، كفر ٔاصغر،  فرضب الرقاب والقتل كفر ولكن كفر معيل ٔاو كفر نعمة، كفر ٔاصغر، ))))ومسملومسملومسملومسمل

- - - -  قول هللا  قول هللا  قول هللا  قول هللا ::::وا£ليل عىل ذtوا£ليل عىل ذtوا£ليل عىل ذtوا£ليل عىل ذtسـباب املسمل فسوق وقتاM كفر، يبقى كفر ٔاصغر، سـباب املسمل فسوق وقتاM كفر، يبقى كفر ٔاصغر، سـباب املسمل فسوق وقتاM كفر، يبقى كفر ٔاصغر، سـباب املسمل فسوق وقتاM كفر، يبقى كفر ٔاصغر، 
ن َطائَِفتَاِن ِمَن املُْؤِمِنَني اْقتََتلُوا فَاªْصِلُحوا بَيَْهنَُما﴿﴿﴿﴿: : : : ----تعاىلتعاىلتعاىلتعاىلتبارتبارتبارتباركككك و  و  و  و 

¼
ن َطائَِفتَاِن ِمَن املُْؤِمِنَني اْقتََتلُوا فَاªْصِلُحوا بَيَْهنَُماَوا
¼
ن َطائَِفتَاِن ِمَن املُْؤِمِنَني اْقتََتلُوا فَاªْصِلُحوا بَيَْهنَُماَوا
¼
ن َطائَِفتَاِن ِمَن املُْؤِمِنَني اْقتََتلُوا فَاªْصِلُحوا بَيَْهنَُماَوا
¼
] ] ] ] ٩٩٩٩: : : : احلجراتاحلجراتاحلجراتاحلجرات[[[[ ﴾  ﴾  ﴾  ﴾ َوا

        . . . . فساممه مؤمنني مع ٔاهنم اقتتلوافساممه مؤمنني مع ٔاهنم اقتتلوافساممه مؤمنني مع ٔاهنم اقتتلوافساممه مؤمنني مع ٔاهنم اقتتلوا
        ....فهذا ؤامثاM كفر دون كفر وهو ال خيرج من امل� إالسالميةفهذا ؤامثاM كفر دون كفر وهو ال خيرج من امل� إالسالميةفهذا ؤامثاM كفر دون كفر وهو ال خيرج من امل� إالسالميةفهذا ؤامثاM كفر دون كفر وهو ال خيرج من امل� إالسالمية((((

ن َطائَِفتَاِن ِمَن املُْؤِمِنَني اْقتَتَلُوا فَاª ﴿﴿﴿﴿: : : : لقوM تعاىللقوM تعاىللقوM تعاىللقوM تعاىل
¼
ن َطائَِفتَاِن ِمَن املُْؤِمِنَني اْقتَتَلُوا فَاª َوا
¼
ن َطائَِفتَاِن ِمَن املُْؤِمِنَني اْقتَتَلُوا فَاª َوا
¼
ن َطائَِفتَاِن ِمَن املُْؤِمِنَني اْقتَتَلُوا فَاª َوا
¼
َا َوا َا ُ َا ُ ْحَدامهمهمهُمهَا ُ ¼

ن بَغَْت ا
¼
ْحَداْصِلُحوا بَيَْهنَُما فَا

¼
ن بَغَْت ا

¼
ْحَداْصِلُحوا بَيَْهنَُما فَا

¼
ن بَغَْت ا

¼
ْحَداْصِلُحوا بَيَْهنَُما فَا

¼
ن بَغَْت ا

¼
ْصِلُحوا بَيَْهنَُما فَا

ن فَاَءْت فَاªْصِلُحوا بَيَْهنَُما 
¼
ِ فَا َىل اªْمِر ا»©

¼
ن فَاَءْت فَاªْصِلُحوا بَيَْهنَُما عََىل االÚْخَرى فََقاتِلُوا الَِيت تَْبِغي َحىت© تَِفيَء ا

¼
ِ فَا َىل اªْمِر ا»©

¼
ن فَاَءْت فَاªْصِلُحوا بَيَْهنَُما عََىل االÚْخَرى فََقاتِلُوا الَِيت تَْبِغي َحىت© تَِفيَء ا

¼
ِ فَا َىل اªْمِر ا»©

¼
ن فَاَءْت فَاªْصِلُحوا بَيَْهنَُما عََىل االÚْخَرى فََقاتِلُوا الَِيت تَْبِغي َحىت© تَِفيَء ا

¼
ِ فَا َىل اªْمِر ا»©

¼
عََىل االÚْخَرى فََقاتِلُوا الَِيت تَْبِغي َحىت© تَِفيَء ا

ْخوَ 
¼
©َما املُْؤِمنُوَن ا ن

¼
بÉ املُْقِسِطَني ا ِ ْخوَ ُ

¼
©َما املُْؤِمنُوَن ا ن

¼
بÉ املُْقِسِطَني ا ِ ْخوَ ُ

¼
©َما املُْؤِمنُوَن ا ن

¼
بÉ املُْقِسِطَني ا ِ ْخوَ ُ

¼
©َما املُْؤِمنُوَن ا ن

¼
بÉ املُْقِسِطَني ا َ حيحيحيُحيِ ¼ن© ا»©

َ ِ;لَْعْدِل َواªْقِسُطوا ا ¼ن© ا»©
َ ِ;لَْعْدِل َواªْقِسُطوا ا ¼ن© ا»©
َ ِ;لَْعْدِل َواªْقِسُطوا ا ¼ن© ا»©
ٌة فَاªْصِلُحوا بَْنيَ اªَخَوْيُمكْ ٌة فَاªْصِلُحوا بَْنيَ اªَخَوْيُمكْ ٌة فَاªْصِلُحوا بَْنيَ اªَخَوْيُمكْ ٌة فَاªْصِلُحوا بَْنيَ اªَخَوْيُمكْ ِ;لَْعْدِل َواªْقِسُطوا ا

َ لََعل©ُمكْ تُْرَمحُونَ  ©ُقوا ا»© َ لََعل©ُمكْ تُْرَمحُونَ َوات ©ُقوا ا»© َ لََعل©ُمكْ تُْرَمحُونَ َوات ©ُقوا ا»© َ لََعل©ُمكْ تُْرَمحُونَ َوات ©ُقوا ا»©  مؤمنني مع  مؤمنني مع  مؤمنني مع  مؤمنني مع ����         فساممه هللا فساممه هللا فساممه هللا فساممه هللا]]]]١١١١٠٠٠٠، ، ، ، ٩٩٩٩: : : : احلجراتاحلجراتاحلجراتاحلجرات    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ َوات
        .... يعين مع ٔاهنم متقاتلني ٕاخوة ٔاي ال تنق يعين مع ٔاهنم متقاتلني ٕاخوة ٔاي ال تنق يعين مع ٔاهنم متقاتلني ٕاخوة ٔاي ال تنق يعين مع ٔاهنم متقاتلني ٕاخوة ٔاي ال تنقيضيضيضيض عرى إالخوة ;لقتال عرى إالخوة ;لقتال عرى إالخوة ;لقتال عرى إالخوة ;لقتال))))¶قتتال¶قتتال¶قتتال¶قتتال

كككَك ِبِه وَ َ ِبِه وَ َ ِبِه وَ َ ِبِه وَ ﴿﴿﴿﴿    : : : : ولقوM تعاىلولقوM تعاىلولقوM تعاىلولقوM تعاىل(((( َ َال يَْغِفُر اªن يُْرشَ ¼ن© ا»©
َ َال يَْغِفُر اªن يُْرشَا ¼ن© ا»©
َ َال يَْغِفُر اªن يُْرشَا ¼ن© ا»©
َ َال يَْغِفُر اªن يُْرشَا ¼ن© ا»©
يَْغِفُر َما ُدوَن َذtَِ ِلَمن يََشاُء َوَمن يَْغِفُر َما ُدوَن َذtَِ ِلَمن يََشاُء َوَمن يَْغِفُر َما ُدوَن َذtَِ ِلَمن يََشاُء َوَمن يَْغِفُر َما ُدوَن َذtَِ ِلَمن يََشاُء َوَمن ا

ثْامً َعِظ�ً 
¼
ِ فَقَِد افَْرتَى ا ثْامً َعِظ�ً ْ ِ;»©
¼
ِ فَقَِد افَْرتَى ا ثْامً َعِظ�ً ْ ِ;»©
¼
ِ فَقَِد افَْرتَى ا ثْامً َعِظ�ً ْ ِ;»©
¼
ِ فَقَِد افَْرتَى ا كككْك ِ;»©  عىل ٔان  عىل ٔان  عىل ٔان  عىل ٔان ::::فدلـت االٓية الكرميةفدلـت االٓية الكرميةفدلـت االٓية الكرميةفدلـت االٓية الكرمية، ، ، ،     ]]]]٤٨٤٨٤٨٤٨: : : : النساءالنساءالنساءالنساء    [[[[        ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ يُْرشِيُْرشِيُْرشِيُْرشِ

لك ذنب دون الرشلك ذنب دون الرشلك ذنب دون الرشلك ذنب دون الرشكككك حتت املشيئة ٔاي ٕان شـاء هللا عذبـه بقدر ذنبه وٕان شاء عفا  حتت املشيئة ٔاي ٕان شـاء هللا عذبـه بقدر ذنبه وٕان شاء عفا  حتت املشيئة ٔاي ٕان شـاء هللا عذبـه بقدر ذنبه وٕان شاء عفا  حتت املشيئة ٔاي ٕان شـاء هللا عذبـه بقدر ذنبه وٕان شاء عفا 
 ال يغفـره كام هو رص ال يغفـره كام هو رص ال يغفـره كام هو رص ال يغفـره كام هو رصحيحيحيحي يف االٓية وقوM  يف االٓية وقوM  يف االٓية وقوM  يف االٓية وقوM عنه من ٔاول وه�، ٕاال الرشعنه من ٔاول وه�، ٕاال الرشعنه من ٔاول وه�، ٕاال الرشعنه من ٔاول وه�، ٕاال الرشكككك به فٕان هللا به فٕان هللا به فٕان هللا به فٕان هللا

اِلِمَني ِمْن ﴿﴿﴿﴿: : : : تعاىلتعاىلتعاىلتعاىل ُ عَلَْيِه اجلَن©َة َوَما÷َواُه الن©اُر َوَما لِلظ© َم ا»© ِ فَقَْد َحر© اِلِمَني ِمْن ْ ِ;»© ُ عَلَْيِه اجلَن©َة َوَما÷َواُه الن©اُر َوَما لِلظ© َم ا»© ِ فَقَْد َحر© اِلِمَني ِمْن ْ ِ;»© ُ عَلَْيِه اجلَن©َة َوَما÷َواُه الن©اُر َوَما لِلظ© َم ا»© ِ فَقَْد َحر© اِلِمَني ِمْن ْ ِ;»© ُ عَلَْيِه اجلَن©َة َوَما÷َواُه الن©اُر َوَما لِلظ© َم ا»© ِ فَقَْد َحر© كككْك ِ;»© ©ُه َمن يُْرشِ ن
¼
©ُه َمن يُْرشِا ن
¼
©ُه َمن يُْرشِا ن
¼
©ُه َمن يُْرشِا ن
¼
ا
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 هذا اختصار رسيع ملعىن الكفر وتقسـ هذا اختصار رسيع ملعىن الكفر وتقسـ هذا اختصار رسيع ملعىن الكفر وتقسـ هذا اختصار رسيع ملعىن الكفر وتقسـميميميميه ٕاىل كفر أكرب ه ٕاىل كفر أكرب ه ٕاىل كفر أكرب ه ٕاىل كفر أكرب ]]]]٧٧٧٧٢٢٢٢: : : : املائدةاملائدةاملائدةاملائدة    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ اªنَصارٍ اªنَصارٍ اªنَصارٍ اªنَصارٍ 
        . . . .  كفر سواء اكن الكفر االٔكرب ٔاو أالصغر كفر سواء اكن الكفر االٔكرب ٔاو أالصغر كفر سواء اكن الكفر االٔكرب ٔاو أالصغر كفر سواء اكن الكفر االٔكرب ٔاو أالصغرؤاصغر ؤانواع لكؤاصغر ؤانواع لكؤاصغر ؤانواع لكؤاصغر ؤانواع لك

        . . . . نتلكم بعد ذt يف ادعاء عمل الغيب وما يلحق بهنتلكم بعد ذt يف ادعاء عمل الغيب وما يلحق بهنتلكم بعد ذt يف ادعاء عمل الغيب وما يلحق بهنتلكم بعد ذt يف ادعاء عمل الغيب وما يلحق به

        ادعاء عمل الغيب وما يلحق بهادعاء عمل الغيب وما يلحق بهادعاء عمل الغيب وما يلحق بهادعاء عمل الغيب وما يلحق به: : : : املبحث اخلامساملبحث اخلامساملبحث اخلامساملبحث اخلامس((((

 هــو لك مــا غــاب عــن العقــول وأالنظــار مـــن أالمـــور احلـــارضة واملاضــية  هــو لك مــا غــاب عــن العقــول وأالنظــار مـــن أالمـــور احلـــارضة واملاضــية  هــو لك مــا غــاب عــن العقــول وأالنظــار مـــن أالمـــور احلـــارضة واملاضــية  هــو لك مــا غــاب عــن العقــول وأالنظــار مـــن أالمـــور احلـــارضة واملاضــية ::::الغيــبالغيــبالغيــبالغيــب
        . . . .  ٕاذن لك ما يغيب عنك يسمى غيب ٕاذن لك ما يغيب عنك يسمى غيب ٕاذن لك ما يغيب عنك يسمى غيب ٕاذن لك ما يغيب عنك يسمى غيب))))واملسـتقب�واملسـتقب�واملسـتقب�واملسـتقب�

ثثثثر هللار هللار هللار هللا(((( قُـل قُـل قُـل قُـل ﴿﴿﴿﴿    : : : :  بعلمه واخت بعلمه واخت بعلمه واخت بعلمه واختصصصص نفسه سـبحانه بذt، قال هللا تعـاىل نفسه سـبحانه بذt، قال هللا تعـاىل نفسه سـبحانه بذt، قال هللا تعـاىل نفسه سـبحانه بذt، قال هللا تعـاىل����    وقد اسـتأوقد اسـتأوقد اسـتأوقد اسـتأ
 ُ ال© ا»©

¼
َمَواِت َواالªْرِض الَغْيَب ا ُ ال© يَْعَملُ َمن ِيف الس© ال© ا»©
¼
َمَواِت َواالªْرِض الَغْيَب ا ُ ال© يَْعَملُ َمن ِيف الس© ال© ا»©
¼
َمَواِت َواالªْرِض الَغْيَب ا ُ ال© يَْعَملُ َمن ِيف الس© ال© ا»©
¼
َمَواِت َواالªْرِض الَغْيَب ا  Mَ  ُMَ  ُMَ  ُMَُ ﴿﴿﴿﴿: : : : ، وقال تعاىل، وقال تعاىل، وقال تعاىل، وقال تعاىل    ]]]]٦٥٦٥٦٥٦٥: : : : اااالمنلمنلمنلمنلللل    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ال© يَْعَملُ َمن ِيف الس©

َمَواِت َواالªْرِض  َمَواِت َواالªْرِض غَْيُب الس© َمَواِت َواالªْرِض غَْيُب الس© َمَواِت َواالªْرِض غَْيُب الس© هَاَدِة ﴿﴿﴿﴿    : : : : ، وقال تعاىل، وقال تعاىل، وقال تعاىل، وقال تعاىل]]]]٢٦٢٦٢٦٢٦: : : : الكهفالكهفالكهفالكهف[[[[ ﴾  ﴾  ﴾  ﴾ غَْيُب الس© هَاَدِة عَاِلُم الَغْيـِب َوالـش© هَاَدِة عَاِلُم الَغْيـِب َوالـش© هَاَدِة عَاِلُم الَغْيـِب َوالـش© عَاِلُم الَغْيـِب َوالـش©
، فال يعمل الغيب ٔاحد ٕاال هللا، ال م، فال يعمل الغيب ٔاحد ٕاال هللا، ال م، فال يعمل الغيب ٔاحد ٕاال هللا، ال م، فال يعمل الغيب ٔاحد ٕاال هللا، ال م���� مقرب وال نـيب  مقرب وال نـيب  مقرب وال نـيب  مقرب وال نـيب     ]]]]٩٩٩٩: : : : الرعدالرعدالرعدالرعد    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ الَكِبُري املَُتَعالِ الَكِبُري املَُتَعالِ الَكِبُري املَُتَعالِ الَكِبُري املَُتَعالِ 

        ....مرسل فضال معن هو دوهناممرسل فضال معن هو دوهناممرسل فضال معن هو دوهناممرسل فضال معن هو دوهنام

ِ َوَال اªْعـَملُ ﴿﴿﴿﴿: : : : قال هللا تعاىل عن نوقال هللا تعاىل عن نوقال هللا تعاىل عن نوقال هللا تعاىل عن نوحححح عليه السالم عليه السالم عليه السالم عليه السالم ِ َوَال اªْعـَملُ  َوَال اªقُوُل لَُمكْ ِعنِدي َخـَزائُِن ا»© ِ َوَال اªْعـَملُ  َوَال اªقُوُل لَُمكْ ِعنِدي َخـَزائُِن ا»© ِ َوَال اªْعـَملُ  َوَال اªقُوُل لَُمكْ ِعنِدي َخـَزائُِن ا»©  َوَال اªقُوُل لَُمكْ ِعنِدي َخـَزائُِن ا»©
ِ ﴿﴿﴿﴿:  :  :  :  سالمسالمسالمسالم، وقال تعاىل عن هود عليه ال ، وقال تعاىل عن هود عليه ال ، وقال تعاىل عن هود عليه ال ، وقال تعاىل عن هود عليه ال ]]]]٣١٣١٣١٣١: : : : هودهودهودهود[[[[﴾ ﴾ ﴾ ﴾ الَغْيبَ الَغْيبَ الَغْيبَ الَغْيبَ  ©َما الِعْملُ ِعنَد ا»© ن ¼

ِ  قَاَل ا ©َما الِعْملُ ِعنَد ا»© ن ¼
ِ  قَاَل ا ©َما الِعْملُ ِعنَد ا»© ن ¼
ِ  قَاَل ا ©َما الِعْملُ ِعنَد ا»© ن ¼
 قَاَل ا

ا اÚْرِسلُْت ِبهِ  ُِّغُمك م© بَل Úْرِسلُْت ِبهِ َواÚا ا ُِّغُمك م© بَل Úْرِسلُْت ِبهِ َواÚا ا ُِّغُمك م© بَل Úْرِسلُْت ِبهِ َواÚا ا ُِّغُمك م© بَل Úوقـال تعــاىل لنبيــه محمـد عليـه الـصالة ، وقـال تعــاىل لنبيــه محمـد عليـه الـصالة ، وقـال تعــاىل لنبيــه محمـد عليـه الـصالة ، وقـال تعــاىل لنبيــه محمـد عليـه الـصالة ]]]]٢٣٢٣٢٣٢٣: : : : أالحقافأالحقافأالحقافأالحقاف[[[[ ﴾  ﴾  ﴾  ﴾ َوا ،
ِ َوَال اªْعَملُ الَغْيبَ ﴿﴿﴿﴿: : : : والسالموالسالموالسالموالسالم ِ َوَال اªْعَملُ الَغْيبَ  قُل ال© اªقُوُل لَُمكْ ِعنِدي َخَزائُِن ا»© ِ َوَال اªْعَملُ الَغْيبَ  قُل ال© اªقُوُل لَُمكْ ِعنِدي َخَزائُِن ا»© ِ َوَال اªْعَملُ الَغْيبَ  قُل ال© اªقُوُل لَُمكْ ِعنِدي َخَزائُِن ا»©         ].].].].٥٥٥٥٠٠٠٠: : : : أالنعامأالنعامأالنعامأالنعام[[[[ ﴾  ﴾  ﴾  ﴾  قُل ال© اªقُوُل لَُمكْ ِعنِدي َخَزائُِن ا»©

ـاِء َوعَ َوعَ َوعَ َوعَ ﴿﴿﴿﴿    : : : : وقـال تعـاىلوقـال تعـاىلوقـال تعـاىلوقـال تعـاىل ©هَا ُمث© َعَرَضهُْم عََىل املَالئَِكِة فََقـاَل اªنِْبئُـوِين ِباªْمسَ ـاِء ُ ©هَا ُمث© َعَرَضهُْم عََىل املَالئَِكِة فََقـاَل اªنِْبئُـوِين ِباªْمسَ ـاِء ُ ©هَا ُمث© َعَرَضهُْم عََىل املَالئَِكِة فََقـاَل اªنِْبئُـوِين ِباªْمسَ ـاِء ُ اَء لكلكلكُلك©هَا ُمث© َعَرَضهُْم عََىل املَالئَِكِة فََقـاَل اªنِْبئُـوِين ِباªْمسَ َ آَدَم االªْمسَ اَء مل© َ آَدَم االªْمسَ اَء مل© َ آَدَم االªْمسَ اَء مل© َ آَدَم االªْمسَ مل©
ْ َصاِدِقَني قَـالُوا  ْ َصاِدِقَني قَـالُوا ُ ْ َصاِدِقَني قَـالُوا ُ ن ُكنمتمتمتُمتْ َصاِدِقَني قَـالُوا ُ ¼

ن ُكنَهُؤالِء ا
¼
ن ُكنَهُؤالِء ا
¼
ن ُكنَهُؤالِء ا
¼
َك اªنْـَت الَعِلـُمي     َهُؤالِء ا ـ© ن

¼
©ْمَتنَـا ا ال© َمـا عَل

¼
ْبَحانََك َال ِعـْملَ لَنَـا ا َك اªنْـَت الَعِلـُمي ســُ ـ© ن

¼
©ْمَتنَـا ا ال© َمـا عَل

¼
ْبَحانََك َال ِعـْملَ لَنَـا ا َك اªنْـَت الَعِلـُمي ســُ ـ© ن

¼
©ْمَتنَـا ا ال© َمـا عَل

¼
ْبَحانََك َال ِعـْملَ لَنَـا ا َك اªنْـَت الَعِلـُمي ســُ ـ© ن

¼
©ْمَتنَـا ا ال© َمـا عَل

¼
ْبَحانََك َال ِعـْملَ لَنَـا ا ســُ

ٕانه سـبحانه قد يطلع بعض خلقه عىل بعض أالمور ٕانه سـبحانه قد يطلع بعض خلقه عىل بعض أالمور ٕانه سـبحانه قد يطلع بعض خلقه عىل بعض أالمور ٕانه سـبحانه قد يطلع بعض خلقه عىل بعض أالمور ، مث ، مث ، مث ، مث     ]]]]٣٢٣٢٣٢٣٢، ، ، ، ٣١٣١٣١٣١: : : : البقرةالبقرةالبقرةالبقرة    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ احلَِكميُ احلَِكميُ احلَِكميُ احلَِكميُ 
* * * * عَاِلُم الْغَْيِب فَال يُْظهُِر عََىل غَْيِبِه اªَحًدا عَاِلُم الْغَْيِب فَال يُْظهُِر عََىل غَْيِبِه اªَحًدا عَاِلُم الْغَْيِب فَال يُْظهُِر عََىل غَْيِبِه اªَحًدا عَاِلُم الْغَْيِب فَال يُْظهُِر عََىل غَْيِبِه اªَحًدا ﴿﴿﴿﴿: : : : املغيبة عن طريـق الواملغيبة عن طريـق الواملغيبة عن طريـق الواملغيبة عن طريـق الو����، كام قال تعاىل، كام قال تعاىل، كام قال تعاىل، كام قال تعاىل

ُ ِمن بَْنيِ يََديِْه َوِمْن َخلِْفِه َرَصًدا  ُ ِمن بَْنيِ يََديِْه َوِمْن َخلِْفِه َرَصًدا ُ ُ ِمن بَْنيِ يََديِْه َوِمْن َخلِْفِه َرَصًدا ُ ©ُه يَْس���ُ�ُ ِمن بَْنيِ يََديِْه َوِمْن َخلِْفِه َرَصًدا ُ ن
¼
ُسوٍل فَا ©ُه يَْسَ ِمن ر© ن
¼
ُسوٍل فَا ©ُه يَْسَ ِمن ر© ن
¼
ُسوٍل فَا ©ُه يَْسَ ِمن ر© ن
¼
ُسوٍل فَا ال© َمِن اْرتَىضىضىضَىض ِمن ر©

¼
ال© َمِن اْرتَا
¼
ال© َمِن اْرتَا
¼
ال© َمِن اْرتَا
¼
ْد ْد ْد ْد ِلَيْعَملَ اªن قَ ِلَيْعَملَ اªن قَ ِلَيْعَملَ اªن قَ ِلَيْعَملَ اªن قَ * * * * ا

ٍء عََدًدا ْ ٍء عََدًداَ ْ ٍء عََدًداَ ْ ٍء عََدًداَ ْم َواªْحىصىصىصَىص ُلك© َ ُلك© َ ُلك© َ ُلك© يشيشيشَيشْ ْهيِ ْم َواªْحَ ِبَما َ£َ ْهيِ ْم َواªْحَ ِبَما َ£َ ْهيِ ْم َواªْحَ ِبَما َ£َ ْهيِ ْم َواªَحاطططَط ِبَما َ£َ ِ ْم َواªَحااªبْلَُغوا ِرَساَالِت َرّهبِ ِ ْم َواªَحااªبْلَُغوا ِرَساَالِت َرّهبِ ِ ْم َواªَحااªبْلَُغوا ِرَساَالِت َرّهبِ ِ ، ، ، ، ]]]]٢٨٢٨٢٨٢٨----٢٦٢٦٢٦٢٦: : : : اجلناجلناجلناجلن [ [ [ [    ﴾﴾﴾﴾اªبْلَُغوا ِرَساَالِت َرّهبِ



  من العقيدة كتاب أصول  اإلميان يف ضوء الكتاب والسنة الثامن تفريغ الدرس 

 

� شيخ اإلسالم العلي معهد

        .... يبقى هذا غيب مطلق وغيب نسـيب يبقى هذا غيب مطلق وغيب نسـيب يبقى هذا غيب مطلق وغيب نسـيب يبقى هذا غيب مطلق وغيب نسـيب))))وهذا من الغيب النسـيبوهذا من الغيب النسـيبوهذا من الغيب النسـيبوهذا من الغيب النسـيب

، ٔامـا الغيـب ، ٔامـا الغيـب ، ٔامـا الغيـب ، ٔامـا الغيـب  اÇي غـاب علمـه عـن بعـض ا�لوقات دون بعـض اÇي غـاب علمـه عـن بعـض ا�لوقات دون بعـض اÇي غـاب علمـه عـن بعـض ا�لوقات دون بعـض اÇي غـاب علمـه عـن بعـض ا�لوقات دون بعـض::::الغيب النسـيبالغيب النسـيبالغيب النسـيبالغيب النسـيب((((
    ) ) ) )  فال يعلمه ٕاال هللا سـبحانه، ومـن ذا اÇي يدعي علمه وقد اسـتأ فال يعلمه ٕاال هللا سـبحانه، ومـن ذا اÇي يدعي علمه وقد اسـتأ فال يعلمه ٕاال هللا سـبحانه، ومـن ذا اÇي يدعي علمه وقد اسـتأ فال يعلمه ٕاال هللا سـبحانه، ومـن ذا اÇي يدعي علمه وقد اسـتأثثثثر هللا بهر هللا بهر هللا بهر هللا به::::املطلقاملطلقاملطلقاملطلق

        . . . . ٕاذن فاÇي يدعي عمل الغيب املطلق يكفرٕاذن فاÇي يدعي عمل الغيب املطلق يكفرٕاذن فاÇي يدعي عمل الغيب املطلق يكفرٕاذن فاÇي يدعي عمل الغيب املطلق يكفر

ولهذا فٕان الواجب عىل لك مسمل ٔان ولهذا فٕان الواجب عىل لك مسمل ٔان ولهذا فٕان الواجب عىل لك مسمل ٔان ولهذا فٕان الواجب عىل لك مسمل ٔان حيحيحيحيذر من ا£جاج� والكذابـني املدعني لعـمل ذر من ا£جاج� والكذابـني املدعني لعـمل ذر من ا£جاج� والكذابـني املدعني لعـمل ذر من ا£جاج� والكذابـني املدعني لعـمل ((((
ء ء ء ء الغيب املفرتين عىل هللا، اÇين ضلوا يف ٔانفسهم ؤاضـلوا كثــريا وضـلوا عـن سـواالغيب املفرتين عىل هللا، اÇين ضلوا يف ٔانفسهم ؤاضـلوا كثــريا وضـلوا عـن سـواالغيب املفرتين عىل هللا، اÇين ضلوا يف ٔانفسهم ؤاضـلوا كثــريا وضـلوا عـن سـواالغيب املفرتين عىل هللا، اÇين ضلوا يف ٔانفسهم ؤاضـلوا كثــريا وضـلوا عـن سـوا

        ....السبيل، اكلسحرة والكذابني واملنجمني، وغريمهالسبيل، اكلسحرة والكذابني واملنجمني، وغريمهالسبيل، اكلسحرة والكذابني واملنجمني، وغريمهالسبيل، اكلسحرة والكذابني واملنجمني، وغريمه

وف� ييل عرض وف� ييل عرض وف� ييل عرض وف� ييل عرض مجلمجلمجلمجل� من ٔاعامل هؤالء اليت يدعون هبـا عـمل الغيــب، ويـضلون هبـا � من ٔاعامل هؤالء اليت يدعون هبـا عـمل الغيــب، ويـضلون هبـا � من ٔاعامل هؤالء اليت يدعون هبـا عـمل الغيــب، ويـضلون هبـا � من ٔاعامل هؤالء اليت يدعون هبـا عـمل الغيــب، ويـضلون هبـا 
 نتلكم عن قـضية الـسحر،  نتلكم عن قـضية الـسحر،  نتلكم عن قـضية الـسحر،  نتلكم عن قـضية الـسحر، ))))عوام املسلمني و°اهلم، ويفسدون هبا عقيدعوام املسلمني و°اهلم، ويفسدون هبا عقيدعوام املسلمني و°اهلم، ويفسدون هبا عقيدعوام املسلمني و°اهلم، ويفسدون هبا عقيدهتهتهتهتم وٕامياهنمم وٕامياهنمم وٕامياهنمم وٕامياهنم

عىل ذt، عىل ذt، عىل ذt، عىل ذt، ما معىن السحر، وما يدخل يف معناه، وهل السحر حقيقة، وما ا£ليل ما معىن السحر، وما يدخل يف معناه، وهل السحر حقيقة، وما ا£ليل ما معىن السحر، وما يدخل يف معناه، وهل السحر حقيقة، وما ا£ليل ما معىن السحر، وما يدخل يف معناه، وهل السحر حقيقة، وما ا£ليل 
وما حمك الـساحر، ومـا حـمك تعـمل الـسحر، ٔاشــياء كثـرية جـًدا موجـودة يف هـذه وما حمك الـساحر، ومـا حـمك تعـمل الـسحر، ٔاشــياء كثـرية جـًدا موجـودة يف هـذه وما حمك الـساحر، ومـا حـمك تعـمل الـسحر، ٔاشــياء كثـرية جـًدا موجـودة يف هـذه وما حمك الـساحر، ومـا حـمك تعـمل الـسحر، ٔاشــياء كثـرية جـًدا موجـودة يف هـذه 

        : : : : القضية، نذكر مهناالقضية، نذكر مهناالقضية، نذكر مهناالقضية، نذكر مهنا

 ملاذا مسي السحر  ملاذا مسي السحر  ملاذا مسي السحر  ملاذا مسي السحر حسحسحسحسرا ٔالنه يقع را ٔالنه يقع را ٔالنه يقع را ٔالنه يقع )))) ما خفي ولطف سببه ما خفي ولطف سببه ما خفي ولطف سببه ما خفي ولطف سببه::::وهو يف اللغةوهو يف اللغةوهو يف اللغةوهو يف اللغة: : : :  السحر السحر السحر السحر----١١١١((((
        . . . . خفيا آخر الليلخفيا آخر الليلخفيا آخر الليلخفيا آخر الليل

يقتل يقتل يقتل يقتل  هو عزا هو عزا هو عزا هو عزامئمئمئمئ ور ور ور ورىقىقىقىق وعقد يؤ وعقد يؤ وعقد يؤ وعقد يؤثثثثِّر يف القلـوب وأالبـدان، فِّر يف القلـوب وأالبـدان، فِّر يف القلـوب وأالبـدان، فِّر يف القلـوب وأالبـدان، فميميميميرض و رض و رض و رض و ::::ويف ¶صطالويف ¶صطالويف ¶صطالويف ¶صطالحححح((((
ٕاذن الـسحر اصــطالحا هـو عبــارة عــن رٕاذن الـسحر اصــطالحا هـو عبــارة عــن رٕاذن الـسحر اصــطالحا هـو عبــارة عــن رٕاذن الـسحر اصــطالحا هـو عبــارة عــن رىقىقىقىق    ) ) ) ) ويفـرق بــني املـرء وزوجــه ٕ;ذن هللاويفـرق بــني املـرء وزوجــه ٕ;ذن هللاويفـرق بــني املـرء وزوجــه ٕ;ذن هللاويفـرق بــني املـرء وزوجــه ٕ;ذن هللا

 وتقتل وتفرق بني املرء وزوجه، لكـن هـذا  وتقتل وتفرق بني املرء وزوجه، لكـن هـذا  وتقتل وتفرق بني املرء وزوجه، لكـن هـذا  وتقتل وتفرق بني املرء وزوجه، لكـن هـذا  ف ف ف فمتمتمتمترضرضرضرضفث فهيافث فهيافث فهيافث فهيانُ نُ نُ نُ وعزاوعزاوعزاوعزامئمئمئمئ وتعاويذ وُعقد ي  وتعاويذ وُعقد ي  وتعاويذ وُعقد ي  وتعاويذ وُعقد ي 
ْذِن ﴿﴿﴿﴿: : : : لكلكلكلكه ٕ;ذن هللا الكوين القدري لقوM تعاىله ٕ;ذن هللا الكوين القدري لقوM تعاىله ٕ;ذن هللا الكوين القدري لقوM تعاىله ٕ;ذن هللا الكوين القدري لقوM تعاىل

¼
ال© ِ;

¼
ْذِن  َوَما ُمه ِبَضاّرِيَن ِبـِه ِمـْن اªَحـٍد ا

¼
ال© ِ;

¼
ْذِن  َوَما ُمه ِبَضاّرِيَن ِبـِه ِمـْن اªَحـٍد ا

¼
ال© ِ;

¼
ْذِن  َوَما ُمه ِبَضاّرِيَن ِبـِه ِمـْن اªَحـٍد ا

¼
ال© ِ;

¼
 َوَما ُمه ِبَضاّرِيَن ِبـِه ِمـْن اªَحـٍد ا

 ِ ِ ا»© ِ ا»© ِ ا»©         .... ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ا»©

كفر، والساحر كـافر ;: العظمي، وما M يف االٓخرة من خـالق، قـال هللا كفر، والساحر كـافر ;: العظمي، وما M يف االٓخرة من خـالق، قـال هللا كفر، والساحر كـافر ;: العظمي، وما M يف االٓخرة من خـالق، قـال هللا كفر، والساحر كـافر ;: العظمي، وما M يف االٓخرة من خـالق، قـال هللا : : : : حمكهحمكهحمكهحمكه((((
ِ ُسـلَْيَماَن َوَمـا َكَفـَر ُسـلَْيَماُن َولَِكـن© ﴿﴿﴿﴿: : : : تعاىلتعاىلتعاىلتعاىل ِ ُسـلَْيَماَن َوَمـا َكَفـَر ُسـلَْيَماُن َولَِكـن© ْ ِ ُسـلَْيَماَن َوَمـا َكَفـَر ُسـلَْيَماُن َولَِكـن© ْ َياِطُني عَـَىل ُمـ���ْ�ِ ُسـلَْيَماَن َوَمـا َكَفـَر ُسـلَْيَماُن َولَِكـن© ْ ©َبُعوا َمـا تَْتلُـو الـشـ© َياِطُني عَـَىل ُمـَوات ©َبُعوا َمـا تَْتلُـو الـشـ© َياِطُني عَـَىل ُمـَوات ©َبُعوا َمـا تَْتلُـو الـشـ© َياِطُني عَـَىل ُمـَوات ©َبُعوا َمـا تَْتلُـو الـشـ© َوات



  من العقيدة كتاب أصول  اإلميان يف ضوء الكتاب والسنة الثامن تفريغ الدرس 
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ْحرَ  ُِّموَن الن©اَس الّسِ َياِطَني َكَفُروا يَُعل ْحرَ الشـ© ُِّموَن الن©اَس الّسِ َياِطَني َكَفُروا يَُعل ْحرَ الشـ© ُِّموَن الن©اَس الّسِ َياِطَني َكَفُروا يَُعل ْحرَ الشـ© ُِّموَن الن©اَس الّسِ َياِطَني َكَفُروا يَُعل         ....فالسحر كفرفالسحر كفرفالسحر كفرفالسحر كفر ٕاذن  ٕاذن  ٕاذن  ٕاذن ]]]]١١١١٠٠٠٠٢٢٢٢: : : : البقرةالبقرةالبقرةالبقرة[[[[﴾ ﴾ ﴾ ﴾ الشـ©

        . . . . هو النفهو النفهو النفهو النفخخخخ، ينفث يف اليشء ٔاي ينف، ينفث يف اليشء ٔاي ينف، ينفث يف اليشء ٔاي ينف، ينفث يف اليشء ٔاي ينفخخخخ فيه فيه فيه فيه::::النفث النفث النفث النفث     ))))ومنه النفث يف العقدومنه النفث يف العقدومنه النفث يف العقدومنه النفث يف العقد((((

ِ َما َخلََق * * * * قُْل اªُعوُذ ِبَرّبِ الَْفلَِق قُْل اªُعوُذ ِبَرّبِ الَْفلَِق قُْل اªُعوُذ ِبَرّبِ الَْفلَِق قُْل اªُعوُذ ِبَرّبِ الَْفلَِق ﴿﴿﴿﴿: : : : قال هللا تعاىلقال هللا تعاىلقال هللا تعاىلقال هللا تعاىل(((( ِ َما َخلََق ِمن َرشّ ِ َما َخلََق ِمن َرشّ ِ َما َخلََق ِمن َرشّ َذا * * * * ِمن َرشّ
¼
ِ غَاِسـٍق ا َذا َوِمـن َرشّ
¼
ِ غَاِسـٍق ا َذا َوِمـن َرشّ
¼
ِ غَاِسـٍق ا َذا َوِمـن َرشّ
¼
ِ غَاِسـٍق ا َوِمـن َرشّ

ــَب  ــَب َوقَ ــَب َوقَ ــَب َوقَ ــِد * * * * َوقَ ــاñَِت ِيف الُْعَق ِ الن©ف© ــِد َوِمــن َرشّ ــاñَِت ِيف الُْعَق ِ الن©ف© ــِد َوِمــن َرشّ ــاñَِت ِيف الُْعَق ِ الن©ف© ــِد َوِمــن َرشّ ــاñَِت ِيف الُْعَق ِ الن©ف© َذا* * * * َوِمــن َرشّ
¼
ِ َحاِســٍد ا َذاَوِمــن َرشّ
¼
ِ َحاِســٍد ا َذاَوِمــن َرشّ
¼
ِ َحاِســٍد ا َذاَوِمــن َرشّ
¼
ِ َحاِســٍد ا     ]]]]الفلــقالفلــقالفلــقالفلــق[[[[ ﴾  ﴾  ﴾  ﴾  َحــَسدَ  َحــَسدَ  َحــَسدَ  َحــَسدَ َوِمــن َرشّ

�ــــ: : : : النفاñتالنفاñتالنفاñتالنفاñت���    ااااالسواحر اليت ينفالسواحر اليت ينفالسواحر اليت ينفالسواحر اليت ينفنثنثنثنث يف العقد، يعقد وينف يف العقد، يعقد وينف يف العقد، يعقد وينف يف العقد، يعقد وينفخخخخ فهيـا وينفـث فهيـا مـن رو فهيـا وينفـث فهيـا مـن رو فهيـا وينفـث فهيـا مـن رو فهيـا وينفـث فهيـا مـن رو
 رب الفلـق مـن رش النفـاñت يف  رب الفلـق مـن رش النفـاñت يف  رب الفلـق مـن رش النفـاñت يف  رب الفلـق مـن رش النفـاñت يف ����الرشيرة، فتنفث فهيـا، فأنـت الرشيرة، فتنفث فهيـا، فأنـت الرشيرة، فتنفث فهيـا، فأنـت الرشيرة، فتنفث فهيـا، فأنـت تتتتـسـتعيذ ;: ـسـتعيذ ;: ـسـتعيذ ;: ـسـتعيذ ;: 

        التنجمي، ما هو التنجمي، التنجمي، ما هو التنجمي، التنجمي، ما هو التنجمي، التنجمي، ما هو التنجمي، : : : : العقد، ومنه، هذا يبقى من ٔانواع السحر، ومنهالعقد، ومنه، هذا يبقى من ٔانواع السحر، ومنهالعقد، ومنه، هذا يبقى من ٔانواع السحر، ومنهالعقد، ومنه، هذا يبقى من ٔانواع السحر، ومنه

        ما هو عمل التنجمي؟ ما هو عمل التنجمي؟ ما هو عمل التنجمي؟ ما هو عمل التنجمي؟ 

 وهو ¶سـتدالل ;ٔالحوال الفلكية عىل احلوادث أالرضية اليت مل تقـع،  وهو ¶سـتدالل ;ٔالحوال الفلكية عىل احلوادث أالرضية اليت مل تقـع،  وهو ¶سـتدالل ;ٔالحوال الفلكية عىل احلوادث أالرضية اليت مل تقـع،  وهو ¶سـتدالل ;ٔالحوال الفلكية عىل احلوادث أالرضية اليت مل تقـع، ::::نجمينجمينجمينجميالت الت الت الت ((((----٢٢٢٢
مـن اقتـبس علـام مـن مـن اقتـبس علـام مـن مـن اقتـبس علـام مـن مـن اقتـبس علـام مـن  « « « «����    قـال رسـول هللاقـال رسـول هللاقـال رسـول هللاقـال رسـول هللا: : : : فعن ابن عباس رفعن ابن عباس رفعن ابن عباس رفعن ابن عباس ريضيضيضيض هللا عهنام قـال هللا عهنام قـال هللا عهنام قـال هللا عهنام قـال

        . . . . »»»»ادادادادالنجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما ز النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما ز النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما ز النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما ز 

مسعـت مسعـت مسعـت مسعـت : : : : فعـن قطـن بـن قبيـصة عـن ٔابيـه قــالفعـن قطـن بـن قبيـصة عـن ٔابيـه قــالفعـن قطـن بـن قبيـصة عـن ٔابيـه قــالفعـن قطـن بـن قبيـصة عـن ٔابيـه قــال: : : :  زجر الطري واخلط يف أالرض زجر الطري واخلط يف أالرض زجر الطري واخلط يف أالرض زجر الطري واخلط يف أالرض----٣٣٣٣
 ٔاي مـن  ٔاي مـن  ٔاي مـن  ٔاي مـن ::::اجلبـتاجلبـتاجلبـتاجلبـت    ))))»»»»العيافـة والطـرية والطـرق مـن اِجلبـتالعيافـة والطـرية والطـرق مـن اِجلبـتالعيافـة والطـرية والطـرق مـن اِجلبـتالعيافـة والطـرية والطـرق مـن اِجلبـت««««: : : :  يقـول يقـول يقـول يقـول����    رسول هللارسول هللارسول هللارسول هللا

شاءم شاءم شاءم شاءم  فٕان ٔاخذت ميينا تفـاءل وٕان ٔاخـذت يـسارا  فٕان ٔاخذت ميينا تفـاءل وٕان ٔاخـذت يـسارا  فٕان ٔاخذت ميينا تفـاءل وٕان ٔاخـذت يـسارا  فٕان ٔاخذت ميينا تفـاءل وٕان ٔاخـذت يـسارا تتتتـ ـ ـ ـ  زجر الطري، زجر الطري، زجر الطري، زجر الطري،::::السحر، والعيافةالسحر، والعيافةالسحر، والعيافةالسحر، والعيافة
يتيتيتيت بطري يزجـره يطـريه، ;لقـوة ٕاذا مل يكـن  بطري يزجـره يطـريه، ;لقـوة ٕاذا مل يكـن  بطري يزجـره يطـريه، ;لقـوة ٕاذا مل يكـن  بطري يزجـره يطـريه، ;لقـوة ٕاذا مل يكـن ،،،،وٕان ٔاخذت ميينا موٕان ٔاخذت ميينا موٕان ٔاخذت ميينا موٕان ٔاخذت ميينا مىضىضىضىض يف طريقه يف طريقه يف طريقه يف طريقه يقوم يأيقوم يأيقوم يأيقوم يأ

يريد ٔان يطري يطريه، فلو رآه ٕانه طار ميينا، يتفاءل هبـذا اليـوم وميـيش يف طريقـه، يريد ٔان يطري يطريه، فلو رآه ٕانه طار ميينا، يتفاءل هبـذا اليـوم وميـيش يف طريقـه، يريد ٔان يطري يطريه، فلو رآه ٕانه طار ميينا، يتفاءل هبـذا اليـوم وميـيش يف طريقـه، يريد ٔان يطري يطريه، فلو رآه ٕانه طار ميينا، يتفاءل هبـذا اليـوم وميـيش يف طريقـه، 
        ....وٕان ذهب يسارا يوٕان ذهب يسارا يوٕان ذهب يسارا يوٕان ذهب يسارا يتتتتشاءم، فهذا امسه زجر الطريشاءم، فهذا امسه زجر الطريشاءم، فهذا امسه زجر الطريشاءم، فهذا امسه زجر الطري

 ٔاي ي ٔاي ي ٔاي ي ٔاي يتتتتشاءم، خيرج يف شاءم، خيرج يف شاءم، خيرج يف شاءم، خيرج يف ::::يتطرييتطرييتطرييتطري    ))))والطرية والتفاؤل والوالطرية والتفاؤل والوالطرية والتفاؤل والوالطرية والتفاؤل والتتتتشاؤم بأسامشاؤم بأسامشاؤم بأسامشاؤم بأسامهئهئهئهئا ؤاصواا ؤاصواا ؤاصواا ؤاصواهتهتهتهتا وممرهاا وممرهاا وممرهاا وممرها((((
الصباالصباالصباالصباحححح    جيجيجيجيد مثًال د مثًال د مثًال د مثًال خشصخشصخشصخشص ر ر ر رىمىمىمىم عليه ماء، يقول هذا اليـوم  عليه ماء، يقول هذا اليـوم  عليه ماء، يقول هذا اليـوم  عليه ماء، يقول هذا اليـوم يسيسيسيسء، يرجـع ال يـذهب، ء، يرجـع ال يـذهب، ء، يرجـع ال يـذهب، ء، يرجـع ال يـذهب، 
يطلع يف الصبايطلع يف الصبايطلع يف الصبايطلع يف الصباحححح، عينه ترف، ي، عينه ترف، ي، عينه ترف، ي، عينه ترف، يتتتتشاءم ويرجع فهذه من الطرية، والطرية مـا ٔامـضاشاءم ويرجع فهذه من الطرية، والطرية مـا ٔامـضاشاءم ويرجع فهذه من الطرية، والطرية مـا ٔامـضاشاءم ويرجع فهذه من الطرية، والطرية مـا ٔامـضاكككك    
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        ....ٔاو ردٔاو ردٔاو ردٔاو ردكككك فهذا ٔايًضا من السحر فهذا ٔايًضا من السحر فهذا ٔايًضا من السحر فهذا ٔايًضا من السحر

ا ا ا ا  ٔايـض ٔايـض ٔايـض ٔايـض))))والطرق اخلـط خيـط يف أالرض، ٔاو الـرضب ;حلـوالطرق اخلـط خيـط يف أالرض، ٔاو الـرضب ;حلـوالطرق اخلـط خيـط يف أالرض، ٔاو الـرضب ;حلـوالطرق اخلـط خيـط يف أالرض، ٔاو الـرضب ;حلـىصىصىصىص وادعـاء عـمل الغيـب وادعـاء عـمل الغيـب وادعـاء عـمل الغيـب وادعـاء عـمل الغيـب((((
النظر يف املذاهب والقمر، ٕاذن العيافة والطرق والطرية لك ذt مـن ٔافعـال ٔاهـل النظر يف املذاهب والقمر، ٕاذن العيافة والطرق والطرية لك ذt مـن ٔافعـال ٔاهـل النظر يف املذاهب والقمر، ٕاذن العيافة والطرق والطرية لك ذt مـن ٔافعـال ٔاهـل النظر يف املذاهب والقمر، ٕاذن العيافة والطرق والطرية لك ذt مـن ٔافعـال ٔاهـل 

        ....اجلاهليةاجلاهليةاجلاهليةاجلاهلية

 و و و ويهيهيهيه ادعاء عمل الغيب، وأالصل فهيا اســرتاق اجلــن الـسمع مـن  ادعاء عمل الغيب، وأالصل فهيا اســرتاق اجلــن الـسمع مـن  ادعاء عمل الغيب، وأالصل فهيا اســرتاق اجلــن الـسمع مـن  ادعاء عمل الغيب، وأالصل فهيا اســرتاق اجلــن الـسمع مـن ((((م م م م ::::الكهانةالكهانةالكهانةالكهانة((((----٤٤٤٤
        ....املالئكة فتلقيه يف ٔاذن الاكهناملالئكة فتلقيه يف ٔاذن الاكهناملالئكة فتلقيه يف ٔاذن الاكهناملالئكة فتلقيه يف ٔاذن الاكهن

من ٔامن ٔامن ٔامن ٔاىتىتىتىت اكهنـا فصدقه  اكهنـا فصدقه  اكهنـا فصدقه  اكهنـا فصدقه مبمبمبمبا يقـول فقـد كفـر ا يقـول فقـد كفـر ا يقـول فقـد كفـر ا يقـول فقـد كفـر ««««: : : :  قال قال قال قال����     عن النيب عن النيب عن النيب عن النيب����    عن ٔاعن ٔاعن ٔاعن ٔايبيبيبيب هريرة هريرة هريرة هريرة
ليس منا من تطري ٔاو تُطري M ومن تكهن ٔاو ليس منا من تطري ٔاو تُطري M ومن تكهن ٔاو ليس منا من تطري ٔاو تُطري M ومن تكهن ٔاو ليس منا من تطري ٔاو تُطري M ومن تكهن ٔاو ««««: : : : ���� وقال  وقال  وقال  وقال ))))»»»»����    مبمبمبمبا ٔانـزل عىل محمدا ٔانـزل عىل محمدا ٔانـزل عىل محمدا ٔانـزل عىل محمد

M ر ُM ر ُM ر ُM ٔاو حسحسحسحسر ٔاو ر ٔاو ر ٔاو ر ٔاو حسحسحسُحسر M ٔاو تُكهن M ٔاو تُكهن M ٔاو تُكهن M ٔايًضا الكهانة من السحرٔايًضا الكهانة من السحرٔايًضا الكهانة من السحرٔايًضا الكهانة من السحر» » » » تُكهن . . . .        

را معلوما من العدد را معلوما من العدد را معلوما من العدد را معلوما من العدد  وذt بأن  وذt بأن  وذt بأن  وذt بأن جيجيجيجيعل للك حرف مهنا قـدعل للك حرف مهنا قـدعل للك حرف مهنا قـدعل للك حرف مهنا قـد::::كتابة حروف ٔا; جادكتابة حروف ٔا; جادكتابة حروف ٔا; جادكتابة حروف ٔا; جاد((((----٥٥٥٥
ووووجيجيجيجيري عىل ذt ٔاسـامء االٓدميـني وأالزمنــة وأالمكنــة، مث ري عىل ذt ٔاسـامء االٓدميـني وأالزمنــة وأالمكنــة، مث ري عىل ذt ٔاسـامء االٓدميـني وأالزمنــة وأالمكنــة، مث ري عىل ذt ٔاسـامء االٓدميـني وأالزمنــة وأالمكنــة، مث حيحيحيحيـمك علهيـا ;لـسعود ٔاو ـمك علهيـا ;لـسعود ٔاو ـمك علهيـا ;لـسعود ٔاو ـمك علهيـا ;لـسعود ٔاو 

tالنحوس وحنو ذtالنحوس وحنو ذtالنحوس وحنو ذt١١١١====     يعمل طبعا لك واحد امسه مكون من حروف، احلرف أ  يعمل طبعا لك واحد امسه مكون من حروف، احلرف أ  يعمل طبعا لك واحد امسه مكون من حروف، احلرف أ  يعمل طبعا لك واحد امسه مكون من حروف، احلرف أ ))))النحوس وحنو ذ ، ، ، ،
، ، ، ، ٣٣٣٣٠٠٠٠، ، ، ، ٢٢٢٢٠٠٠٠، ، ، ، ١١١١٠٠٠٠====، ، ، ، كككك٩٩٩٩====، ، ، ، خخخخ٨٨٨٨====، ، ، ، حححح٧٧٧٧====، ز، ز، ز، ز٦٦٦٦====، و، و، و، و٥٥٥٥====، هـــ، هـــ، هـــ، هـــ٤٤٤٤====، د، د، د، د٣٣٣٣====، ج، ج، ج، ج٢٢٢٢====بببب

يتيتيتيت ;حلـر  ;حلـر  ;حلـر  ;حلـر  احلـرف الثـاين احلـرف الثـاين احلـرف الثـاين احلـرف الثـاين ++++    وف، ;ب كـذا وف، ;ب كـذا وف، ;ب كـذا وف، ;ب كـذا وهكذا، ما امسك؟ امسه فالن، يقوم يـأوهكذا، ما امسك؟ امسه فالن، يقوم يـأوهكذا، ما امسك؟ امسه فالن، يقوم يـأوهكذا، ما امسك؟ امسه فالن، يقوم يـأ
يطلـع يطلـع يطلـع يطلـع حيحيحيحيـمك عليـه ;لـسعود ٔاو النحـوس، يقـول t ـمك عليـه ;لـسعود ٔاو النحـوس، يقـول t ـمك عليـه ;لـسعود ٔاو النحـوس، يقـول t ـمك عليـه ;لـسعود ٔاو النحـوس، يقـول t ++++    احلرف الثالث بكـذا احلرف الثالث بكـذا احلرف الثالث بكـذا احلرف الثالث بكـذا ++++    بكذا بكذا بكذا بكذا 

فهـذا ٔايـًضا مـن ادعـاء عـمل يف فهـذا ٔايـًضا مـن ادعـاء عـمل يف فهـذا ٔايـًضا مـن ادعـاء عـمل يف فهـذا ٔايـًضا مـن ادعـاء عـمل يف . . . . اليوم أالربعاء، ال ينفع موعداليوم أالربعاء، ال ينفع موعداليوم أالربعاء، ال ينفع موعداليوم أالربعاء، ال ينفع موعدكككك مييش مع يوم أالبعاء مييش مع يوم أالبعاء مييش مع يوم أالبعاء مييش مع يوم أالبعاء
        . . . . الغيب وهذا ٔايًضا من السحرالغيب وهذا ٔايًضا من السحرالغيب وهذا ٔايًضا من السحرالغيب وهذا ٔايًضا من السحر

ـــن عبـــاس ريضيضيضيض هللا عـــهنام يف قـــوم يكتبـــون ٔا; جـــاد، وي  هللا عـــهنام يف قـــوم يكتبـــون ٔا; جـــاد، وي  هللا عـــهنام يف قـــوم يكتبـــون ٔا; جـــاد، وي  هللا عـــهنام يف قـــوم يكتبـــون ٔا; جـــاد، وي (((( ـــن عبـــاس رقـــال اب ـــن عبـــاس رقـــال اب ـــن عبـــاس رقـــال اب نظــــرون يف نظــــرون يف نظــــرون يف نظــــرون يف قـــال اب
رواه عبـد الـرزاق يف رواه عبـد الـرزاق يف رواه عبـد الـرزاق يف رواه عبـد الـرزاق يف » » » » مـا ٔارى مـن فعـل ذM t عنـد هللا مـن خـالقمـا ٔارى مـن فعـل ذM t عنـد هللا مـن خـالقمـا ٔارى مـن فعـل ذM t عنـد هللا مـن خـالقمـا ٔارى مـن فعـل ذM t عنـد هللا مـن خـالق««««    ::::النجومالنجومالنجومالنجوم
        . . . .  اÇي يفعل ذt ليس M نصيب عند هللا اÇي يفعل ذt ليس M نصيب عند هللا اÇي يفعل ذt ليس M نصيب عند هللا اÇي يفعل ذt ليس M نصيب عند هللا))))املصنفاملصنفاملصنفاملصنف

ــه بعــض هـــؤالء معرفــة ::::القــراءة يف الكــف والفنجــانالقــراءة يف الكــف والفنجــانالقــراءة يف الكــف والفنجــانالقــراءة يف الكــف والفنجــان((((----٦٦٦٦ ــه بعــض هـــؤالء معرفــة  وحنــو ذt ممــا يــدعي ب ــه بعــض هـــؤالء معرفــة  وحنــو ذt ممــا يــدعي ب ــه بعــض هـــؤالء معرفــة  وحنــو ذt ممــا يــدعي ب  وحنــو ذt ممــا يــدعي ب
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tة ومرض وحنــو ذtة ومرض وحنــو ذtة ومرض وحنــو ذtيقلـب  يقلـب  يقلـب  يقلـب ))))احلوادث املسـتقب� من موت وحياة وفقر وغىن واحلوادث املسـتقب� من موت وحياة وفقر وغىن واحلوادث املسـتقب� من موت وحياة وفقر وغىن واحلوادث املسـتقب� من موت وحياة وفقر وغىن وحصحصحصحصة ومرض وحنــو ذ 
الفنجان، اكن ٔاقهوة ٔاو غريه، عندما تقلبه الفنجان، اكن ٔاقهوة ٔاو غريه، عندما تقلبه الفنجان، اكن ٔاقهوة ٔاو غريه، عندما تقلبه الفنجان، اكن ٔاقهوة ٔاو غريه، عندما تقلبه حيحيحيحيـصل فيـه خطـوـصل فيـه خطـوـصل فيـه خطـوـصل فيـه خطـوطططط ؤاشــياء مـن هـذه،  ؤاشــياء مـن هـذه،  ؤاشــياء مـن هـذه،  ؤاشــياء مـن هـذه، 
يقول t هذا خط الناحية هذه وييقول t هذا خط الناحية هذه وييقول t هذا خط الناحية هذه وييقول t هذا خط الناحية هذه ويتتتتبع هواه يف بع هواه يف بع هواه يف بع هواه يف يشيشيشيشء معني وء معني وء معني وء معني وحيحيحيحيمك عىل ذt ;لشقاء مك عىل ذt ;لشقاء مك عىل ذt ;لشقاء مك عىل ذt ;لشقاء 
 tٔايـًضا مـن الـسحر، وكـذ tولك ذ ،tوالسعادة والـسعود والنحـوس وغـري ذ tٔايـًضا مـن الـسحر، وكـذ tولك ذ ،tوالسعادة والـسعود والنحـوس وغـري ذ tٔايـًضا مـن الـسحر، وكـذ tولك ذ ،tوالسعادة والـسعود والنحـوس وغـري ذ tٔايـًضا مـن الـسحر، وكـذ tولك ذ ،tوالسعادة والـسعود والنحـوس وغـري ذ

 املهـم  املهـم  املهـم  املهـم ٨١٨١٨١٨١ و  و  و  و ١٨١٨١٨١٨قطعـة قطعـة قطعـة قطعـة ٔايًضا قراءة الكف هو عنـده طريقـة يـرى فيـه اخلطـؤايًضا قراءة الكف هو عنـده طريقـة يـرى فيـه اخلطـؤايًضا قراءة الكف هو عنـده طريقـة يـرى فيـه اخلطـؤايًضا قراءة الكف هو عنـده طريقـة يـرى فيـه اخلطـوطططط املت املت املت املت
        ....يضحك عىل الناس ويألك ٔاموال الناس ;لباطل، الكف والفنجان ٔايًضا من السحريضحك عىل الناس ويألك ٔاموال الناس ;لباطل، الكف والفنجان ٔايًضا من السحريضحك عىل الناس ويألك ٔاموال الناس ;لباطل، الكف والفنجان ٔايًضا من السحريضحك عىل الناس ويألك ٔاموال الناس ;لباطل، الكف والفنجان ٔايًضا من السحر

 ويز ويز ويز ويزمعمعمعمع ٔار;به ٔاهنـم يسـتحـرضون ٔاروا ٔار;به ٔاهنـم يسـتحـرضون ٔاروا ٔار;به ٔاهنـم يسـتحـرضون ٔاروا ٔار;به ٔاهنـم يسـتحـرضون ٔارواحححح املوتــى ويـسألوهنا عـن  املوتــى ويـسألوهنا عـن  املوتــى ويـسألوهنا عـن  املوتــى ويـسألوهنا عـن ::::حتضري أالرواحتضري أالرواحتضري أالرواحتضري أالرواحححح((((----٧٧٧٧
tمن نعمي وعـذاب وغـري ذ tمن نعمي وعـذاب وغـري ذ tمن نعمي وعـذاب وغـري ذ tيعـين املـو يعـين املـو يعـين املـو يعـين املـوىتىتىتىت يـصحوا يـأتوا هلـم بعـد مـا  يـصحوا يـأتوا هلـم بعـد مـا  يـصحوا يـأتوا هلـم بعـد مـا  يـصحوا يـأتوا هلـم بعـد مـا ))))ٔاخبار املؤاخبار املؤاخبار املؤاخبار املوىتىتىتىت من نعمي وعـذاب وغـري ذ 

 فالن الفالين، وهللا  فالن الفالين، وهللا  فالن الفالين، وهللا  فالن الفالين، وهللا جتجتجتجتد ٕاىل مىت يسـتخف بعقول الناس، د ٕاىل مىت يسـتخف بعقول الناس، د ٕاىل مىت يسـتخف بعقول الناس، د ٕاىل مىت يسـتخف بعقول الناس، حيحيحيحيرضوا هلم يسألومه عنرضوا هلم يسألومه عنرضوا هلم يسألومه عنرضوا هلم يسألومه عن
        . . . .  الناس االٓن فيه اس الناس االٓن فيه اس الناس االٓن فيه اس الناس االٓن فيه استتتتيقايقايقايقاظظظظ وفيه وعي وفيه فطنة الناس فهمت وفيه وعي وفيه فطنة الناس فهمت وفيه وعي وفيه فطنة الناس فهمت وفيه وعي وفيه فطنة الناس فهمت؟؟؟؟ٕاىل مىت،ٕاىل مىت،ٕاىل مىت،ٕاىل مىت،

وهو نـوع مـن ا£جل والشعوذة الشـيطانية، ويراد مهنا ٕافـساد العقائـد وأالخـالق وهو نـوع مـن ا£جل والشعوذة الشـيطانية، ويراد مهنا ٕافـساد العقائـد وأالخـالق وهو نـوع مـن ا£جل والشعوذة الشـيطانية، ويراد مهنا ٕافـساد العقائـد وأالخـالق وهو نـوع مـن ا£جل والشعوذة الشـيطانية، ويراد مهنا ٕافـساد العقائـد وأالخـالق ((((
        ....غيبغيبغيبغيبوالتلبيـس عىل اجلهال ؤالك ٔامواهلم ;لباطل والتوصل ٕاىل دعوى عمل ال والتلبيـس عىل اجلهال ؤالك ٔامواهلم ;لباطل والتوصل ٕاىل دعوى عمل ال والتلبيـس عىل اجلهال ؤالك ٔامواهلم ;لباطل والتوصل ٕاىل دعوى عمل ال والتلبيـس عىل اجلهال ؤالك ٔامواهلم ;لباطل والتوصل ٕاىل دعوى عمل ال 

 مـن  مـن  مـن  مـن ))))والبـواروالبـواروالبـواروالبـوارحححح ( ( ( ( مـن ا مـن ا مـن ا مـن اجتجتجتجتهـت ميينـا مـن الطـريهـت ميينـا مـن الطـريهـت ميينـا مـن الطـريهـت ميينـا مـن الطـري)))) وهو ال وهو ال وهو ال وهو التتتتـشاؤم ;لـسواـشاؤم ;لـسواـشاؤم ;لـسواـشاؤم ;لـسواحنحنحنحن::::التطريالتطريالتطريالتطري----٨٨٨٨
        . . . . ااااجتجتجتجتهت شامال من الطريهت شامال من الطريهت شامال من الطريهت شامال من الطري

مـن الطــري والظبــاء وغريهـا، وهـذا ;ب مـن الـرشمـن الطــري والظبــاء وغريهـا، وهـذا ;ب مـن الـرشمـن الطــري والظبــاء وغريهـا، وهـذا ;ب مـن الـرشمـن الطــري والظبــاء وغريهـا، وهـذا ;ب مـن الـرشكككك وهـو مـن ٕالقـاء الـشـيطان  وهـو مـن ٕالقـاء الـشـيطان  وهـو مـن ٕالقـاء الـشـيطان  وهـو مـن ٕالقـاء الـشـيطان ((((
        ....ووووختختختختويفهويفهويفهويفه

ليس منا من تطري ٔاو تطـري لـه، ٔاو تكهن ٔاو تكهن ليس منا من تطري ٔاو تطـري لـه، ٔاو تكهن ٔاو تكهن ليس منا من تطري ٔاو تطـري لـه، ٔاو تكهن ٔاو تكهن ليس منا من تطري ٔاو تطـري لـه، ٔاو تكهن ٔاو تكهن ««««: : : : فعن معران بن حصني مرفوعافعن معران بن حصني مرفوعافعن معران بن حصني مرفوعافعن معران بن حصني مرفوعا
M، ٔاو M، ٔاو M، ٔاو M، ٔاو حسحسحسحسر ٔاو ر ٔاو ر ٔاو ر ٔاو حسحسحسحسر M، ومن ٔار M، ومن ٔار M، ومن ٔار M، ومن ٔاىتىتىتىت اكهنا فصدقه  اكهنا فصدقه  اكهنا فصدقه  اكهنا فصدقه مبمبمبمبا يقــول فقـد كفـر ا يقــول فقـد كفـر ا يقــول فقـد كفـر ا يقــول فقـد كفـر مبمبمبمبـا ٔانــزل عـىل ـا ٔانــزل عـىل ـا ٔانــزل عـىل ـا ٔانــزل عـىل 

        ....))))رواه الرواه الرواه الرواه الزبزبزبزبارارارار» » » » ����    محمدمحمدمحمدمحمد

 يف حديث ٔا يف حديث ٔا يف حديث ٔا يف حديث ٔايبيبيبيب    ����السحر طبعا السحر طبعا السحر طبعا السحر طبعا حمحمحمحمرم وكبرية من الكبائر كام قال النيب رم وكبرية من الكبائر كام قال النيب رم وكبرية من الكبائر كام قال النيب رم وكبرية من الكبائر كام قال النيب ::::حمك السحرحمك السحرحمك السحرحمك السحر
            ....»»»»وذكر مهنا السحروذكر مهنا السحروذكر مهنا السحروذكر مهنا السحر،،،،اجتنبوا السـبع املوبقاتاجتنبوا السـبع املوبقاتاجتنبوا السـبع املوبقاتاجتنبوا السـبع املوبقات««««: : : : هريرةهريرةهريرةهريرة



  من العقيدة كتاب أصول  اإلميان يف ضوء الكتاب والسنة الثامن تفريغ الدرس 

 

�� شيخ اإلسالم العلي معهد

        : : : :  حمكه  حمكه  حمكه  حمكه حمحمحمحمرم، ٔانت غري رم، ٔانت غري رم، ٔانت غري رم، ٔانت غري حمحمحمحمتاج ٔان تتعمل السحر، واحد يقولتاج ٔان تتعمل السحر، واحد يقولتاج ٔان تتعمل السحر، واحد يقولتاج ٔان تتعمل السحر، واحد يقولحمك تعلمه وتعلحمك تعلمه وتعلحمك تعلمه وتعلحمك تعلمه وتعلميميميميه؟ه؟ه؟ه؟

 تتعمل الرش ل تتعمل الرش ل تتعمل الرش ل تتعمل الرش ليكيكيكيك تتوقاه، ٔالن  تتوقاه، ٔالن  تتوقاه، ٔالن  تتوقاه، ٔالن ٔانٔانٔانٔانتعلمت الرش ال للرش ولكن لتوقيه، ٔانت غري تعلمت الرش ال للرش ولكن لتوقيه، ٔانت غري تعلمت الرش ال للرش ولكن لتوقيه، ٔانت غري تعلمت الرش ال للرش ولكن لتوقيه، ٔانت غري حمحمحمحمتاج تاج تاج تاج 
ية ية ية ية قية الرشع قية الرشع قية الرشع قية الرشع ولكن بني M ٔان يقرٔا عليه املعوذتني والر ولكن بني M ٔان يقرٔا عليه املعوذتني والر ولكن بني M ٔان يقرٔا عليه املعوذتني والر ولكن بني M ٔان يقرٔا عليه املعوذتني والر . . . .  بني t كيف تتوقاه بني t كيف تتوقاه بني t كيف تتوقاه بني t كيف تتوقاه����هللا هللا هللا هللا 

،tوغري ذ،tوغري ذ،tوغري ذ،tتـتعمل الـسحر لتتوقـاه، فتعلمـه وتعل تـتعمل الـسحر لتتوقـاه، فتعلمـه وتعل تـتعمل الـسحر لتتوقـاه، فتعلمـه وتعل تـتعمل الـسحر لتتوقـاه، فتعلمـه وتعلميميميميـه حـرام، ـه حـرام، ـه حـرام، ـه حـرام، ٔانٔانٔانٔانأنـت لـست أنـت لـست أنـت لـست أنـت لـست حمحمحمحمتـاج تـاج تـاج تـاج ففففوغري ذ 
tوا£ليل عىل ذtوا£ليل عىل ذtوا£ليل عىل ذtَولَقَْد  َولَقَْد  َولَقَْد  َولَقَْد ﴿﴿﴿﴿:  :  :  :   يف آية السحر يف سورة البقرة يف آية السحر يف سورة البقرة يف آية السحر يف سورة البقرة يف آية السحر يف سورة البقرة----تبارتبارتبارتباركككك وتعاىل وتعاىل وتعاىل وتعاىل---- قول هللا  قول هللا  قول هللا  قول هللا ::::وا£ليل عىل ذ 

اُه َما Mَُ ِيف اْالِٓخَرِة ِمْن َخَالٍق  اُه َما Mَُ ِيف اْالِٓخَرِة ِمْن َخَالٍق عَِلُموا لََمِن اْشَرتَ اُه َما Mَُ ِيف اْالِٓخَرِة ِمْن َخَالٍق عَِلُموا لََمِن اْشَرتَ اُه َما Mَُ ِيف اْالِٓخَرِة ِمْن َخَالٍق عَِلُموا لََمِن اْشَرتَ اُه َمـا اُه َمـا اُه َمـا اُه َمـا لََمِن اْشـرتََ لََمِن اْشـرتََ لََمِن اْشـرتََ لََمِن اْشـرتََ ﴿﴿﴿﴿، ، ، ، ]]]]١١١١٠٠٠٠٢٢٢٢: : : : البقرةالبقرةالبقرةالبقرة[[[[﴾ ﴾ ﴾ ﴾ عَِلُموا لََمِن اْشَرتَ
        . . . .  من تعلمه ومن ٔاخذ به من تعلمه ومن ٔاخذ به من تعلمه ومن ٔاخذ به من تعلمه ومن ٔاخذ به:::: ٔاي ٔاي ٔاي ٔاي﴾﴾﴾﴾

 مـا M مـن حـ مـا M مـن حـ مـا M مـن حـ مـا M مـن حـظظظظ ونـصيب، فـدل ذt عـىل  ونـصيب، فـدل ذt عـىل  ونـصيب، فـدل ذt عـىل  ونـصيب، فـدل ذt عـىل ::::ٔائائائاي﴾﴾﴾﴾ َما Mَُ ِيف اْالِٓخـَرِة ِمـْن َخـَالٍق  َما Mَُ ِيف اْالِٓخـَرِة ِمـْن َخـَالٍق  َما Mَُ ِيف اْالِٓخـَرِة ِمـْن َخـَالٍق  َما Mَُ ِيف اْالِٓخـَرِة ِمـْن َخـَالٍق ﴿﴿﴿﴿
 ؤانه  ؤانه  ؤانه  ؤانه حمحمحمحمرم عىل رم عىل رم عىل رم عىل ،،،،﴾﴾﴾﴾وال يفلوال يفلوال يفلوال يفلحححح الساحر حيث ٔا الساحر حيث ٔا الساحر حيث ٔا الساحر حيث ٔاىتىتىتىت﴿﴿﴿﴿    ::::ما يدل عىل حرمتهما يدل عىل حرمتهما يدل عىل حرمتهما يدل عىل حرمتهحرمته، ٔايًضا حرمته، ٔايًضا حرمته، ٔايًضا حرمته، ٔايًضا 

     ذكـره يف معـرض اÇم وبـني ٔانـه كفـر، فكيـف ذكـره يف معـرض اÇم وبـني ٔانـه كفـر، فكيـف ذكـره يف معـرض اÇم وبـني ٔانـه كفـر، فكيـف ذكـره يف معـرض اÇم وبـني ٔانـه كفـر، فكيـف----سـبحانه وتعاىلسـبحانه وتعاىلسـبحانه وتعاىلسـبحانه وتعاىل----مجيع أالدمجيع أالدمجيع أالدمجيع أالد>>>>ن، هللا ن، هللا ن، هللا ن، هللا 
ُِّموَن يكون تعلمه حالال، قال تعاىل ﴿يكون تعلمه حالال، قال تعاىل ﴿يكون تعلمه حالال، قال تعاىل ﴿يكون تعلمه حالال، قال تعاىل ﴿ َياِطَني َكَفُروا يَُعل ُِّموَن  َوَما َكَفَر ُسلَْيَماُن َولَِكن© الشـ© َياِطَني َكَفُروا يَُعل ُِّموَن  َوَما َكَفَر ُسلَْيَماُن َولَِكن© الشـ© َياِطَني َكَفُروا يَُعل ُِّموَن  َوَما َكَفَر ُسلَْيَماُن َولَِكن© الشـ© َياِطَني َكَفُروا يَُعل  َوَما َكَفَر ُسلَْيَماُن َولَِكن© الشـ©

ْحرَ  ْحرَ الن©اَس الّسِ ْحرَ الن©اَس الّسِ ْحرَ الن©اَس الّسِ ي عنـه، ي عنـه، ي عنـه، ي عنـه، حمحمحمحمـرم ـرم ـرم ـرم لكلكلكلكمـة واسـعة ولك مـة واسـعة ولك مـة واسـعة ولك مـة واسـعة ولك الن©اَس الّسِ  ﴾ يبقى تعمل وتعلمي هذا  ﴾ يبقى تعمل وتعلمي هذا  ﴾ يبقى تعمل وتعلمي هذا  ﴾ يبقى تعمل وتعلمي هذا حمحمحمحمرم ومهنـرم ومهنـرم ومهنـرم ومهنـــــ
        . . . . كفر حرامكفر حرامكفر حرامكفر حرام

 عىل ٔانـه  عىل ٔانـه  عىل ٔانـه  عىل ٔانـه  وقيل ٔاول  وقيل ٔاول  وقيل ٔاول  وقيل ٔاول يشيشيشيشء ٔاو االٔكء ٔاو االٔكء ٔاو االٔكء ٔاو االٔكرثرثرثرث::::اختلفوا فيه عىل ثالثة ٔاقوالاختلفوا فيه عىل ثالثة ٔاقوالاختلفوا فيه عىل ثالثة ٔاقوالاختلفوا فيه عىل ثالثة ٔاقوال    ما حمك الساحر؟ما حمك الساحر؟ما حمك الساحر؟ما حمك الساحر؟
رمحه رمحه رمحه رمحه - - - - اكفر سواء تعمل السحر ٔاو علمه معل به ٔاو مل يعمل به كام قال الشـياكفر سواء تعمل السحر ٔاو علمه معل به ٔاو مل يعمل به كام قال الشـياكفر سواء تعمل السحر ٔاو علمه معل به ٔاو مل يعمل به كام قال الشـياكفر سواء تعمل السحر ٔاو علمه معل به ٔاو مل يعمل به كام قال الشـيخخخخ حاف حاف حاف حافظظظظ    

    حيحيحيحيـمك عـىل الـسحر ـمك عـىل الـسحر ـمك عـىل الـسحر ـمك عـىل الـسحر """" القتـل بـال نكـري القتـل بـال نكـري القتـل بـال نكـري القتـل بـال نكـريدهدهدهدهواحمك عىل الـساحر ;لتكفـري وحـواحمك عىل الـساحر ;لتكفـري وحـواحمك عىل الـساحر ;لتكفـري وحـواحمك عىل الـساحر ;لتكفـري وحـ"""": : : : ----هللاهللاهللاهللا
        . . . . ;لتكفري، ٔاي كفره هبذا اÇنب اÇي هو السحر;لتكفري، ٔاي كفره هبذا اÇنب اÇي هو السحر;لتكفري، ٔاي كفره هبذا اÇنب اÇي هو السحر;لتكفري، ٔاي كفره هبذا اÇنب اÇي هو السحر

 الشـيطان  الشـيطان  الشـيطان  الشـيطان هههه فمل يو فمل يو فمل يو فمل يو���� ٕال ٕال ٕال ٕالىىىى آية البقرة ؤايضا كونه وليا للشـيطان آية البقرة ؤايضا كونه وليا للشـيطان آية البقرة ؤايضا كونه وليا للشـيطان آية البقرة ؤايضا كونه وليا للشـيطان::::ومن أالد_ عىل الكفرومن أالد_ عىل الكفرومن أالد_ عىل الكفرومن أالد_ عىل الكفر
مْ ﴿﴿﴿﴿: : : : بعــد ٔان يتــواله، قــال تعــاىلبعــد ٔان يتــواله، قــال تعــاىلبعــد ٔان يتــواله، قــال تعــاىلبعــد ٔان يتــواله، قــال تعــاىل ِ مْ ِ ِ مْ ِ ِ مْ ِ َىل اªْوِلَيــاهئهئهئِهئِ

¼
َياِطَني لَُيوُحــوَن ا ن© الــشـ©

¼
َىل اªْوِلَيــا َوا

¼
َياِطَني لَُيوُحــوَن ا ن© الــشـ©

¼
َىل اªْوِلَيــا َوا

¼
َياِطَني لَُيوُحــوَن ا ن© الــشـ©

¼
َىل اªْوِلَيــا َوا

¼
َياِطَني لَُيوُحــوَن ا ن© الــشـ©

¼
: : : : أالنعــامأالنعــامأالنعــامأالنعــام[[[[ ﴾  ﴾  ﴾  ﴾  َوا

يــَن َكَفــُروا اªْوِلَيــاُؤُمهُ  ٔان الــشـيطان ال يتــوىل ٕاال الكفــار، ﴿ ٔان الــشـيطان ال يتــوىل ٕاال الكفــار، ﴿ ٔان الــشـيطان ال يتــوىل ٕاال الكفــار، ﴿ ٔان الــشـيطان ال يتــوىل ٕاال الكفــار، ﴿::::ٔايــًضأايــًضأايــًضأايــًضا، ، ، ، ]]]]١٢١١٢١١٢١١٢١ ِ ©Çْوِلَيــاُؤُمهُ  َواªيــَن َكَفــُروا ا ِ ©Çْوِلَيــاُؤُمهُ  َواªيــَن َكَفــُروا ا ِ ©Çْوِلَيــاُؤُمهُ  َواªيــَن َكَفــُروا ا ِ ©Çَوا 
لُ  Éَىل الظ

¼
َن النÉوِر ا رُِجوَهنُم ّمِ اغُوُت ُخيْ لُ الط© Éَىل الظ
¼
َن النÉوِر ا رُِجوَهنُم ّمِ اغُوُت ُخيْ لُ الط© Éَىل الظ
¼
َن النÉوِر ا رُِجوَهنُم ّمِ اغُوُت ُخيْ لُ الط© Éَىل الظ
¼
َن النÉوِر ا رُِجوَهنُم ّمِ اغُوُت ُخيْ من هداه هللا من هداه هللا من هداه هللا من هداه هللا ::::    ٔايًضأايًضأايًضأايًضا، ، ، ، ]]]]٢٥٢٥٢٥٢٥٧٧٧٧: : : : البقرةالبقرةالبقرةالبقرة[[[[﴾ ﴾ ﴾ ﴾ َماِت َماِت َماِت َماِت الط©
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لٕالميان من الكهان كسواد بن قارب مل يأتيه رئيه بعد ٔان دخل يف إالسـالم، سـواد لٕالميان من الكهان كسواد بن قارب مل يأتيه رئيه بعد ٔان دخل يف إالسـالم، سـواد لٕالميان من الكهان كسواد بن قارب مل يأتيه رئيه بعد ٔان دخل يف إالسـالم، سـواد لٕالميان من الكهان كسواد بن قارب مل يأتيه رئيه بعد ٔان دخل يف إالسـالم، سـواد 
بن قارب اكن أالول M ربن قارب اكن أالول M ربن قارب اكن أالول M ربن قارب اكن أالول M ريئيئيئيئ من اجلن فلام ٔاسمل مل يعد يـراه، فـدل عـىل ٔانـه مل يـ من اجلن فلام ٔاسمل مل يعد يـراه، فـدل عـىل ٔانـه مل يـ من اجلن فلام ٔاسمل مل يعد يـراه، فـدل عـىل ٔانـه مل يـ من اجلن فلام ٔاسمل مل يعد يـراه، فـدل عـىل ٔانـه مل يـزنزنزنزنل ل ل ل 

نه، يعـين نه، يعـين نه، يعـين نه، يعـين  يغضب ٕاذا سـئل ع  يغضب ٕاذا سـئل ع  يغضب ٕاذا سـئل ع  يغضب ٕاذا سـئل ع ����عليه يف اجلاهلية ٕاال لكفره، وتوليه حىت ٕانه اكن عليه يف اجلاهلية ٕاال لكفره، وتوليه حىت ٕانه اكن عليه يف اجلاهلية ٕاال لكفره، وتوليه حىت ٕانه اكن عليه يف اجلاهلية ٕاال لكفره، وتوليه حىت ٕانه اكن 
        . . . . لو ٔاحد قال M ماذا عن رئيك اكن يغضبلو ٔاحد قال M ماذا عن رئيك اكن يغضبلو ٔاحد قال M ماذا عن رئيك اكن يغضبلو ٔاحد قال M ماذا عن رئيك اكن يغضب

 يف صفاته ومنازعته M يف ربوبيته فٕان عمل الغيب  يف صفاته ومنازعته M يف ربوبيته فٕان عمل الغيب  يف صفاته ومنازعته M يف ربوبيته فٕان عمل الغيب  يف صفاته ومنازعته M يف ربوبيته فٕان عمل الغيب ����وهو من ٔاعظمها وهو من ٔاعظمها وهو من ٔاعظمها وهو من ٔاعظمها تتتتشـشـشـشـهبهبهبهبه ;: ه ;: ه ;: ه ;: 
ثثثثر هللا ر هللا ر هللا ر هللا          . . . .  هبا هبا هبا هبا����من صفات الربوبية اليت اسـتأمن صفات الربوبية اليت اسـتأمن صفات الربوبية اليت اسـتأمن صفات الربوبية اليت اسـتأ

ــة ــةحقيق ــةحقيق ــةحقيق ــسحرحقيق ــسحر ال ــسحر ال ــسحر ال ــسحر     :::: ال ــسحر ال ــسحر ال ــسحر ال ــةM M M M ال ــةحقيق ــةحقيق ــةحقيق ــرà هللا     حقيق ــرà هللا ر وtÇ ٔام ــرà هللا ر وtÇ ٔام ــرà هللا ر وtÇ ٔام ثثثثر وtÇ ٔام ــأ ــأوM ت ــأوM ت ــأوM ت ــن ����وM ت ــوذ م ــن  التع ــوذ م ــن  التع ــوذ م ــن  التع ــوذ م  التع
        . . . . السحرةالسحرةالسحرةالسحرة

لساحر قتلساحر قتلساحر قتلساحر قتEEEE، القتل ولكن تلكم يف كيفية القتل، والـرا، القتل ولكن تلكم يف كيفية القتل، والـرا، القتل ولكن تلكم يف كيفية القتل، والـرا، القتل ولكن تلكم يف كيفية القتل، والـراحجحجحجحج هـو  هـو  هـو  هـو  حد ا حد ا حد ا حد اما حد الساحر؟ما حد الساحر؟ما حد الساحر؟ما حد الساحر؟
ــه ;لــسـيف كــام جــاء يف حــديث ــه ;لــسـيف كــام جــاء يف حــديثرضب ــه ;لــسـيف كــام جــاء يف حــديثرضب ــه ;لــسـيف كــام جــاء يف حــديثرضب ــه ««««: : : : رضب ــة ;لــسـيف ٔاو رضب ــه حــد الــساحر رضب ــة ;لــسـيف ٔاو رضب ــه حــد الــساحر رضب ــة ;لــسـيف ٔاو رضب ــه حــد الــساحر رضب ــة ;لــسـيف ٔاو رضب حــد الــساحر رضب

        . . . . »»»»;لسـيف;لسـيف;لسـيف;لسـيف

        . . . . هل يقتل حدا ٔام ردة؟ فيه خالف بني ٔاهل العملهل يقتل حدا ٔام ردة؟ فيه خالف بني ٔاهل العملهل يقتل حدا ٔام ردة؟ فيه خالف بني ٔاهل العملهل يقتل حدا ٔام ردة؟ فيه خالف بني ٔاهل العمل

        . . . .  وشـبه املفرتين والقائلني يف السحر وشـبه املفرتين والقائلني يف السحر وشـبه املفرتين والقائلني يف السحر وشـبه املفرتين والقائلني يف السحر����طبعا كنا نريد ٔان نتلكم عن طبعا كنا نريد ٔان نتلكم عن طبعا كنا نريد ٔان نتلكم عن طبعا كنا نريد ٔان نتلكم عن حسحسحسحسر النيب ر النيب ر النيب ر النيب 

صاحلون؟ قلنـا النـاس الـيت متـيش عـىل سـطر وتـرتصاحلون؟ قلنـا النـاس الـيت متـيش عـىل سـطر وتـرتصاحلون؟ قلنـا النـاس الـيت متـيش عـىل سـطر وتـرتصاحلون؟ قلنـا النـاس الـيت متـيش عـىل سـطر وتـرتكككك سـطر العـصاة  سـطر العـصاة  سـطر العـصاة  سـطر العـصاة ملاذا يسحر الملاذا يسحر الملاذا يسحر الملاذا يسحر ال
        ....، ، ، ، ����وا�رفني واÇي عندمه كبائر، يسحروا ٔالهنم بعيدين عن هللا وا�رفني واÇي عندمه كبائر، يسحروا ٔالهنم بعيدين عن هللا وا�رفني واÇي عندمه كبائر، يسحروا ٔالهنم بعيدين عن هللا وا�رفني واÇي عندمه كبائر، يسحروا ٔالهنم بعيدين عن هللا 

        ؟ ؟ ؟ ؟      الصاحلون الصاحلون الصاحلون الصاحلون     ملاذا يسحر ملاذا يسحر ملاذا يسحر ملاذا يسحر

 لبيان كامل هللا تعاىل وكامل قدرته، وعدم التعلق ;لصاحلني ٔالنـه ٕاذا اكن هـذا  لبيان كامل هللا تعاىل وكامل قدرته، وعدم التعلق ;لصاحلني ٔالنـه ٕاذا اكن هـذا  لبيان كامل هللا تعاىل وكامل قدرته، وعدم التعلق ;لصاحلني ٔالنـه ٕاذا اكن هـذا  لبيان كامل هللا تعاىل وكامل قدرته، وعدم التعلق ;لصاحلني ٔالنـه ٕاذا اكن هـذا ::::ٔاوًال ٔاوًال ٔاوًال ٔاوًال 
، فال ، فال ، فال ، فال جيجيجيجيـوز التعلـق هبـم ٔالنـه ـوز التعلـق هبـم ٔالنـه ـوز التعلـق هبـم ٔالنـه ـوز التعلـق هبـم ٔالنـه حيحيحيحيـدث هلـم كـام ـدث هلـم كـام ـدث هلـم كـام ـدث هلـم كـام حاهلم، ٕان اكن حاهلم يصيحاهلم، ٕان اكن حاهلم يصيحاهلم، ٕان اكن حاهلم يصيحاهلم، ٕان اكن حاهلم يصيهبهبهبهبم أالرضارم أالرضارم أالرضارم أالرضار
        . . . . حيحيحيحيدث الٓحاد الناس من السحر وغريهدث الٓحاد الناس من السحر وغريهدث الٓحاد الناس من السحر وغريهدث الٓحاد الناس من السحر وغريه
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ٕامــا لتكفــري اÇنــوب وٕامــا لرفــع ٕامــا لتكفــري اÇنــوب وٕامــا لرفــع ٕامــا لتكفــري اÇنــوب وٕامــا لرفــع ٕامــا لتكفــري اÇنــوب وٕامــا لرفــع : : : :  ٔان الــبالء اÇي يــصيب املــرء عــىل رضبــني ٔان الــبالء اÇي يــصيب املــرء عــىل رضبــني ٔان الــبالء اÇي يــصيب املــرء عــىل رضبــني ٔان الــبالء اÇي يــصيب املــرء عــىل رضبــني::::ñنيــاñنيــاñنيــاñنيــا
        . . . . ا£رجاتا£رجاتا£رجاتا£رجات

        . . . .  ٔان البالء كام  ٔان البالء كام  ٔان البالء كام  ٔان البالء كام حيحيحيحيدث للعصاة دث للعصاة دث للعصاة دث للعصاة حيحيحيحيدث للصاحلنيدث للصاحلنيدث للصاحلنيدث للصاحلني::::ñلثاñلثاñلثاñلثا

((((م ٔاهـل العـمل ٔالنـه م ٔاهـل العـمل ٔالنـه م ٔاهـل العـمل ٔالنـه م ٔاهـل العـمل ٔالنـه  طبعا للساحر توبة وهذا هو الـرا طبعا للساحر توبة وهذا هو الـرا طبعا للساحر توبة وهذا هو الـرا طبعا للساحر توبة وهذا هو الـراحجحجحجحج مـن  مـن  مـن  مـن هل للساحر توبة؟هل للساحر توبة؟هل للساحر توبة؟هل للساحر توبة؟
 اªفَـَال  اªفَـَال  اªفَـَال  اªفَـَال ﴿﴿﴿﴿: : : : ليس ٔاقل من الرشليس ٔاقل من الرشليس ٔاقل من الرشليس ٔاقل من الرشكككك واملرش واملرش واملرش واملرشكككك والاكفر ٕاذا ×ب ×ب هللا عليه، قال تعاىل والاكفر ٕاذا ×ب ×ب هللا عليه، قال تعاىل والاكفر ٕاذا ×ب ×ب هللا عليه، قال تعاىل والاكفر ٕاذا ×ب ×ب هللا عليه، قال تعاىل

ِحٌمي  ُ غَُفوٌر ر© َتْغِفُرونَُه َوا»© ِ َويَسـْ َىل ا»© ¼
ِحٌمي يَُتوبُوَن ا ُ غَُفوٌر ر© َتْغِفُرونَُه َوا»© ِ َويَسـْ َىل ا»© ¼
ِحٌمي يَُتوبُوَن ا ُ غَُفوٌر ر© َتْغِفُرونَُه َوا»© ِ َويَسـْ َىل ا»© ¼
ِحٌمي يَُتوبُوَن ا ُ غَُفوٌر ر© َتْغِفُرونَُه َوا»© ِ َويَسـْ َىل ا»© ¼
        ]. ]. ]. ]. ٧٧٧٧٤٤٤٤: : : : املائدةاملائدةاملائدةاملائدة[[[[﴾ ﴾ ﴾ ﴾ يَُتوبُوَن ا

        ....ٔاقول قؤاقول قؤاقول قؤاقول قويليليليل هذا ؤاسـتغفر هللا  هذا ؤاسـتغفر هللا  هذا ؤاسـتغفر هللا  هذا ؤاسـتغفر هللا يليليليل ولمك ولمك ولمك ولمك

        .... ان ان ان انهتـهتـهتـهتـى ا£رس الثامنى ا£رس الثامنى ا£رس الثامنى ا£رس الثامن
    


